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 در فصلنامة فرهنگ کرمانشاه نامة نگارش مقالهشیوه

 . زبان نشریه فارسی است.1

 . نگارش مقاله برپایة دستور خطّ فارسی، مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شود.2

 در صفحة نخست قید شود. (Email)نامه . نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجة علمی و نشانی رایا3

 او به التین )در صفحة چکیدة انگلیسی( ذکر شود.. نام نویسنده و درجة علمی 4

ز 1332 کروب،. ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده، سال و صفحه ذکرر شرودم ملرالز )زرّین5

254.) 

 نوشت در آخر متن، پس از نتیجه و قبل از منابع آورده شود.های پایین صفحات به صورت پی. تمامی پانوشت6

 . منابع و مآخذ پایانی باید به ترتیب الفبایی و به گونة زیر ذکر شودز3 

 الف: کتاب

، نام مترجم یا مصحّح، نوبت چاپ، شهر محرلّ (Bold)نام کتاب نام خانوادگی )شهرت(، نام سال انتشار )درون پرانتز(، 

 نشرز نام ناشر. 

 ب: نشریه

، دورة انتشار، شمارة (Bold))درون گیومه( نام نشریه « عنوان مقاله»نتز(، نام خانوادگی )شهرت(، نام سال انتشار )درون پرا

 نشریه، صفحات مقاله. )از ص تا ص(

 ج: مجموعه مقاالت

)درون گیومره(، نرام گردآورنرده یرا ویراسرتار، نرام مجموعره « عنروان مقالره»نام خانوادگی، نام سال انتشار )درون پرانتز(، 

 ناشر، شمارة صفحات مقاله. ) از ص تا ص(  ، محل نشرز نام(Bold)مقاالت 

 های اینترنتید: پایگاه

 .ایتالیک)درون گیومه(، نام و نشانی اینترنتی به صورت « عنوان موضوع»نام خانوادگی، نام آخرین تاریخ )درون پرانتز(، 

 نامههـ: پایان

، مقطرع تحصریلی، اسرتاد راهنمراز )پرس از دو (Bold)نام خانوادگی دانشجو، نام دانشجو سال دفاع )درون پرانتز(، عنروان 

 نقطه، نام خانوادگیِ استاد(، محلّ دانشگاهز نام دانشگاه.

 ها به صورت زیر تنظیم و ارسال گرددز. حاشیه8

 .Single(، فاصلة سطرها 2، راست و چپ 5/2ها )باال و پایین حاشیه

 . شعرها در جدول تایپ شود. 9

 صفحه باشد. 21. حجم مقاله نباید بیش از 11



 

گذاری بین کلمات رعایت شودم بین کلمات یک اسپیس فاصله وجود داشته باشد )نه دو یا چند فاصله یا بدون . فاصله11

 فاصله(

 درستز سرد و خشک

 و خشک  غلطز سردوخشک/ سردو خشک/ سرد وخشک/ سرد

 چسبندزهای خود میهفاصله به واژجمع، با نیم« ها»استمراری و « می/ همی.  »12

 هاروم/ گلدرستز می

 غلطز میروم / می روم/ گلها/ گل ها

 شود.ایجاد می« -+Ctrl»فاصله با انتخاب محلّ مورد نظر و گرفتن کلیدهای نیم

 آیندز.  عالئم نگارشی بدون فاصله از سمت راست و با یک فاصله از سمت چپ می13

 درستز هجای کوتاه، هجایی دو حرفی است.

  / هجای کوتاه،هجایی دو حرفی است وتاه ، هجایی دو حرفی استغلطز هجای ک

 شودزیابد، نوشته میدر جایی که در تلفّظ نمود می« تشدید.  »14

 فعّالیّت/ تلفّظ/ خطّ نستعلیق

 نویسند، ملالزامّا اگر در تلفّظ نمود نیابد، آن را نمی

 بر روی آن خط کشید.

 مقاله آزاد است. . فصلنامه در قبول، رد و یا ویرایش 15

 گردد.. مقاالت ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی16

 به رایانامة مجلّه ارسال گردد.  (،Boldتیترها همان قلم، ولی ) B Zar 13با قلم  Word 2003. مقاله باید تحت برنامة 13

 همراه باشد.  نامه باید با تأیید استاد راهنما و ذکر نام وی در مقاله. مقاالت مستخرج از پایان18

. نویسنده باید تعهّد نماید که مقالة خود را همزمان برای مجلّة دیگری ارسال نکرده باشد و تا زمانی که تکلیر  آن در 19

فصلنامة فرهنگ کرمانشاه مشخّص نشده است، آن را برای دیگر مجلّات ارسرال نکنردم بررای ایرن منظرور ضررورت دارد 

 با مشخّصات خواسته شده، امضا و به همراه مقاله به دفتر این فصلنامه ارسال نمایدزهنگام ارسال مقاله، متن زیر را 
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 فصلنامة فرهنگ کرمانشاه )ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه(

 7-2 م. صص 1122، 2333 بهار، 21، پیاپی 3دورة جدید، شمارة 

 1دیرینِ نوآیین

 1ن کزّازییالدّمیرجالل

 استاد دانشگاه

 چکیده

زااران  دارنـ  ا هـ  ارسی کرمانشـاهی، سرتـتی داگانـ  ا ناسـاـان گـویش  ــی، از آن میــومـای بـهشـویـگ

هـ   ؛دارنـ انـ ، آتـرار مـیارسی را کـ  از آن برآمـ هـان  ـها ا کاربردهایی از  یشینة زبگراین  ا نشان گذتت 

ها خواهنـ  رسـی   های  ارسی در آین ه بـ اننهن  ک  ااژهها ا کارکردهایی را فرا یش میگراین  ا ریختآین ه

هـای گـویش  ارسـی کرمانشـاهی، در ایـن ، ـتار، هـایی از ااژهیة نمونـ تناختی، بر  ااین   ی ة تگرف زبان

 بررسی ه ا کاای ه آم ه است 

گرایـی، سـا ، بـش، نخـودبری ، گرایـی ا آینـ هگویش بومی،  ارسـی کرمانشـاهی، گذتـت  واژگان کلیدی:

 گشتور
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گـویش  ارســی هــای بـومی کـ  از زبــان  ارسـی برآمـ ه اســت ا راایـی یافتـ  اســت، یرـی از گـویش

گوینـ   ان  ا هنـوز کمـابیش سـخن مـیگفت کرمانشاهی است ک  تهران ان کرمانشاهی ب ان سخن می

چنـان ان ک این سـویمن ی آنآی  ک  زبان سویمن ی ،غرافیایی بیاب  ا ان کگویش هنگامی   ی  می

  را در آن   یـ  بیـاارد  هایی ساختاری ا هنجارمننیرا بگیرد ا در زبان کارساز بیفت  ک  بتوان  ایژگی

سازی زبان با ،غرافیـا ا کـار ا سازی ا دمهای فراگیر در  یِ ه در آن هنگام ک  این هنجارها ا ایژگی

تناختی بـ  ب ـن گی راایـی گرفـت ا کارکردهـایی بنیـادین ا نهـادین را در زبـان تـا وده سازهای بوم

های بومیِ برآمـ ه از آن ا بر دیگر گویش ریخت ا   ی  آارد، گویشی در آن زبان   ی ار خواه  ت 

تـناختی در های بومتوانی  کارکرد ،غرافیا ا ایژگیاف اده خواه  آم   بر این  ای ، گویش بومی را می

هـا ا تاارهـایی گونـاگون ران ک  همواره در درازنای تاریخ، تیـرهـزبان ب انی   در سرزمینی کهن مانن  ای

گـون ا رنگارنـگ بـوده اسـت، ن رای ،غرافیـای فرهنگـی آن ب ـیار گونـ انـ  ا از ایـزی ت در آن می

ای ک  گاه دا تهر در ن دیری ا هم ایگی یر یگر ب  دا های  رتمار   ی  آم ه است؛ ب  گون گویش

تناختی هنوز هـ  بـ  گ ـتردگی، در  هنـة ان   این هنجار فرهنگی ا زبانگفت گویش ، اگان  سخن می

از  1تـناختیهـایی تیـرههای بومی نی  ک  گونـ های بومی،گویشدارد ا در کنار زبانزمین، راایی ایران

 گوین    ها ا تهرهای ایران، ایرانیان ب انها سخن میان ، درکارن  ا در  یشینة بومزبان  ارسی

گویش  ارسی کرمانشـاهی اسـت کـ  تنهـا در تـهر کرمانشـاه راایـی داتـت   ،هاگویشاین یری از  

ان  کـ  خـود گویشـی از گفت های کرمانشاه، راستاییان ب  کردی کرمانشاهی سخن میده تان است  در

هـا، از آن میـان گـویش  ارسـی کرمانشـاهی، آن ایژگی بر، ت  ا بنیادین گویش (1)زبان کردی است 

 ارسـی سـان کـ  زبـان آارن ؛ ب  همـانتابن  ا ب  نمود میاست ک   یشین  ا گذتتة زبان  ارسی را بازمی

زمـین گردیـ ه اسـت، خود نی  ک  در ایران  س از اسالم زبان فراگیر فرهنگی ا دیوانی در سراسر ایـران

ار ا سـازهای آااتـناختی ا نیـوی، ـهـا ا کـژگیـای از ایـهای ایرانی نـو، در  ـارهچونان یری از زبان

هـای نخ ـتین ن یـادآاری در سـ هتوان ت  است بود  ایـهای ایرانی میان  ا ایرانی باستان مییادآار زبان

تــتابش،  ویایی  ــرـارسی در  ــی  ـــان  ـــزبــ هــاآنهــای   ــین بــوده اســت کــ  در ب ــیار بــیش از ســ ه

 یافت  است      تر میهایی اف اندیگرگونی

                                                           
1. Ethnologique 
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ی، زبـان  ارسـ درزمانانـةهـای تـاریخی یـا انـ ، در بررسـیهای بومی، از آن رای کـ  بـومیگویش 

  گذتـتة ایـن زبـان را ـهـ ؛ودـ  بــوانــتایة تـگفتی مـیـان  ک  میافت  1اسازااران کارکردی داگان  ا ن

گـردد بـ  ای ـتایی توانن  آارد، ه  آین ة آن را  کارکرد نخ تین بـازمیتوانن  تافت ا ب  نمود میبازمی

ا زادتـر  بیشـترها در سنجش با زبان  ارسی ک   ویایی، در آن، آهنگی تن تر دارد ا این زبان را گویش

تر در زبان  ارسی از آنجاسـت کـ  ایـن زبـان، آرد   ویایی اف انهایش ب  دگرگونی دچار میاز گویش

زمـین تود ک   هنة ایـرانوانی است ا در ،غرافیایی  هناار ب  کار گرفت  میـرهنگی ا دیـراگیر فـان فـزب

ار گویشـوران ب ـیار کمتـر از تـر اسـت ا کرانمنـ تر ا تـمهای بومی تنـگاست؛ امّا ،غرافیای گویش

گیرنـ   میهنان گویشورتان، زبان  ارسی را ب  کـار مـی ـا هـ  یراارگی ک  در سخن گفتن بـان بـرانیـای

تـوانی  هـای برآمـ ه از آن، بـاز مـیدر گـویش ترِ این زبـان راهای کهنها ا کارکردبر این  ای ، ریخت

در بررسـی ا  ؛ ارنـارج ا مایـ ا آبشخورهایی گـرانْ هاها سرچشم یافت  ه  از این راست ک  گویش

 هایی ک  در گذر زمان در آن رخ داده است     تناخت گذتتة زبان  ارسی ا دگرگونی

توان  گشت ا ب  ،غرافیایی فرهنگی ک  گویش در تناختی بازمیهای تیرهکارکرد داّمین ب  ایژگی 

ی، ن د مردمـانی کـ   راایـی کمتـر بـ  زبـان در گفتـار های زبانآن   ی  آم ه است  نمون  را دگرگونی

خویش دارن  ا زبان گویشـی ا گفتـاری از ایـن رای نااردگـاهی فراختـ   یشـارای دارد در  ویـایی ا 

توانـ  گرفـت؛ ّتّـی، در رلمرایـی از زبـان کـ  رلمـرا آااتـناختی دیگرگونی، زادتر ا بیشتر انجام می

توانـ  داتـت  از مام ا خاستگاه خویش ک  زبان  ارسی است، مـیتر است، آهنگی تن تر ا تتابی اف ان

 رسـش را  اسـخ بـ هی  تناختی بنگری  ا این نگر ب ین   ی ة زباناگر بخواهی  با نگاهی فراخ ا کالن

،  اسـخ چنـین «چِرا گاه آهنگ دیگرگونی در گویش تن تر از زبانی است ک  از آن برآم ه اسـت »ک  

 : تـتا ِ بیشـترِ گـویش-ا گوهرگرایان  ا بر  ایة سرتت گـویش  4 ارتناختی اسخی   ی –خواه  بود 

گفتار  ویـاتر از نوتـتار اسـت ا بـیش از آن، آمـاده ا  گردد ب  سرتت گفتاری آن در دگرگونی بازمی

گردان  ا بـر  ویـایی در آن  گـام خط( زبان نوتتاری را بپراا می)ه ف( دیگرگونی  زیرا دبیره )اجِ ـآم

 دگرگونی زبان شت ا گتود، در دیگرْ  ا بن ی استوار ا بازدارن ه میزنبرمی

                                                           
1. Paradoxical 

2. Phénoménologique 



 1939، بهار 14،  یا ی 9، دارة ، ی ، تمارة فصلنامة فرهنگ کرمانشاه * 2
 

ارسـی  سخن، نخ ـت دا نمونـ  از  ویـایی برافـ ان در گـویش  داتتِمن در  ی، ب  آهنگِ راتن 

آن را یاد خواه  کرد؛ سپس دا نمونـ  نیـ  از ای ـتایی ا بپراایـیِ بیشـترِ ایـن  گراییِآین ها  کرمانشاهی

در آااتناسـی تـاریخی ا درزمانانـة  1آن را  ریختـاری گراییگذتت ا زبان  ارسی ا گویش در سنجش ب

  نمونـ  را، بـر  ایـة ایـن ریختـار، «آ ْ»  «آاْ»، این است: هاآنهای ایرانی ا دیگرگونی آااها در زبان

ای دیگـر از ایـن   نمون (9)«تنا »ب   «تناا»ا  «تتا »ب   (4)«تتاا»دیگرگونی یافت  است ا  «تا »ب   «تاا»

یـن ریخـتِ ا  (2)«سا »  «ساا»توانی  یافت: دیگرگونیِ ریختاری را، در گویش  ارسی کرمانشاهی می

«   نـسابی»بن مضارع( از مص ری است برساخت  ک  بر  ایة آن،   ی  آم ه است: دیگرگشت  بُنِ اکنون )

توان ـت  دیگرگـون مـی«  نـسابیـ»  ـسـان بـنـ یبـ« سودن«  »سودن»ویشی از ـریختی است گ«  نـسابی»

سـت؛ نمونـ  را، در ایـن رفتـ  االزم( نی  ب  کار میااژ )مص ر( گاه در کاربرد ناگذرا )است ت : این سَرْ

 مطلع( از چامة دن انی رادکی:آغازین  )

 ا فراریخت هرچ  دن ان بود ب ودمرا 
 

ــان بــود   ناــود دنــ ان؛ ال  بــ  چــراب تاب
 

دیگرگـون « سـاای ن»یـا  (5)«دنسـااْ»ب  « سودن»ژِ ناگذرا، اامتع ّی( ت ن سررا )ریختاری درگذبر  ایة 

دیگرگـونی « سـا »، بـ  «آ ْ»  «آاْ»این ااژه سپس، بـر  ایـة ریختـارِ «  ساا»گشت  است، با بُنِ اکنونِ 

گشـت  دیگر«   ـاای ن»ا « دن َ ـااْ»ب  « سودن»، ریختِ  یشاان ی « َ ودن»یافت  است؛ ب  همان سان ک  

اسـت  اگـر ایـن « الم ـ »کاربرد یافت  است ک  برابرِ  ارسیِ «   ااایی»، در « َ اا»است ا بُنِ اکنونِ آن: 

دیگرگـون «   ـا »بـ  «   ـاا»یافـت، رده میـردی گ تـاری کاربـان گفتـ  در زبـ ی نیـریخت  یشاان

هـ  بـ  «   ـابایی»، « »  «پ»: )نی ، بر  ایـة ریختـاری دیگـر«   ابایی»ب  «   ااایی»توان ت ت  ا می

 «( ب ابایی»

در  ارسی کرمانشـاهی اسـت کـ  ریخـت کوتـاه « بَش»گراییِ این گویش، ااژة آین ه نمونة دیگر از 

گشـت بـر  ایـة ریختـاری دیگـر در اسـت، در  ارسـی دری  ایـن دیگرْ« بخـش»ت ه ا دیگرگشتة ااژة 

ای از ااژگـان  هلـوی ا   در  ـاره«ش»  «شخْـ»های ایرانی   ی  آم ه است: دگرگونی آااها در زبان

در « آتـش»در  هلوی ب  « شآتَخْ»رخ داده است  نمون  را،   ارسی، از این  یش، این دگرگونی ریختاری

مااراءا نّهر( کـ  بـا دا ام بوم یا تهری است در فراراد ) ارسی دری دیگرگون ت ه است  نمونة دیگر ن
                                                           
1. Formule 



 5 *دیرینِ نوآیین  
 

، در ایـن بیـت از «اخـش»تـر، ریخت کهن«  اَش»ا  «شاَخْ»در زبان  ارسی کاربرد یافت  است:  ریخت

 سع ی ب  کار برده ت ه است:   

ــ  در خــاک  ــنی م ک ــشت  ، از مهــاناخ
 

ـــان  ـــو  نه ـــنا خل ـــود در ک ـــی ب  (6)یر
 

« اتـی»آن را ای بلن  داتت  است ا ت ه است ک  آاازهدر این تعر، دیاایی زربفت ا بس بهایی بافت  می

، ساخت  ت ه اسـت  نمونـ  را «ی»با   اان ی بازخوانی:  «اش»ان   این ااژه از ریخت نوتر آن: نامی همی

 سی تان، در بیت زیر، این ااژه را در کار آارده است:سخن زن ا ترْسخنور چنگ

 درخت سیب را گـویی ز دیاـا لیل ان ـتی
 

 (7)ر  رنیان تیا  ُ اتیر ،هان گویی هم   ُ 
 

ای بر، ت  ا گرایان  ا درزمانان  در گویش  ارسی کرمانشاهی ک  نمون ای از کارکردهای گذتت نمون  

ای بود ک  دا تا سـ  دهـ   ـیش، هنـوز است  نخودبری ی  یش «  یْرِبِنخودْ»توان  بود، ااژة تگرف نی  می

سـان کـ  در یـا بـ ان ؛دانـ گردر کرمانشاه راایی داتت  نخودبری  ک ی است ک  نخـود را برتـت  مـی

«  بریـ »ااژه اسـت:  کـارکرد کهـن در  ـارة داّمِ«  دهـ بو مـی»تود:   ارسی گفتاری ا مردمی گفت  می

این سرااژ، در زبان  ارسی، از سرااژهایی است ک  تنها بر  ایـة «  برتتن»بن اکنون است از سرااژِ « بری »

اکنونشان ب  کناری نهاده ت ه است ا از یاد رفتـ  اسـت  تون  ا بنِ صرف( میتان گردان ه )بُنِ گذتت 

 بـ    ارسـی بـ  کـار بـرده نشـ ه اسـت؛ نیـ هـای هـا ا نوتـت دان ، این ااژه در سـرادهتا آنجا ک  من می

های ااژگـان، نشـانی از توانن  آم   ه  از این راست ک  در فرهنگهایی ک  از آن برمیسان، ااژههمان

تناخت  همچون ا ان کْ ردککارای کهن ا ک ْآی   کاربرد ااژهاب ت  ب ان دی ه نمیهای اا ااژه« بری »

 توان  نشان ا برهانی بات  از  یشینة دیرینة این گویش ، در  ارسی کرمانشاهی، می«بری »

گرایانـ  ا درزمانانـ ، در گـویش  ارسـی کرمانشـاهی، ااژة ای دیگـر از کارکردهـای گذتـت نمون  

دیگرگشـت  اسـت ا « ل»بـ  « ر»است  در ایـن ااژه، بـر  ایـة ریختـاری در دیگرگـونی آااهـا، « تولگَشْ»

،   اان  ساخت  ت ه است  ایـن   ـاان  کـ    ـاان  «اار»، با «گشتن»، بنِ گذتت  از «گشت»از « گشتور»

« ار» نمای  ک  ریختی بات  برآم ه از   ـاان دارن گی است، در  ارسی، ب یار کمیا  است ا چنان می

« اار»آی   در زبان  ارسی تنها چن  ااژه را با   ـاان  دی ه می «هنراَرْ»ا « دانشوَرْ»هایی چون ک  در ااژه

انـ :  ایـ  درآمـ ههـای انـ  ا در تـمار ااژهکاربردی گ ترده در زبان یافتـ  هاآنای از  اره ؛تناسی می

 ،«آزار»انـ : کـاربرد ا ادبـی گردیـ ههـایی کـ ژهای نی  اا   اره«دستور» ،«رنجور» ،«م دار» ،«گنجور»
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ارسی کرمانشـاهی کـ  بـر ایـن فهرسـتِ بـس ـای است دیگر از این گون ، در  ااژه« گشتور» (8)«جوردیْ»

ای اسـت بـس تناسـی تـاریخی ایـران، یافتـ کمیا  ک  از دی  زبان ای نیکْتمار اف اده است؛ ااژهک 

بـ   ان ، در هیچ نوتت  ا سرادة  ارسـیدتا آنجا ک  من میاین ااژه ارزتمن  ا تای تة درنگ ا بررسی  

نیـ  یـادی از آن نرفتـ   هـای ااژگـانکار برده نش ه است ا از ایـن رای، در هـیچ فرهنگـی از فرهنـگ

ان  از ک ـی خواست ان  ک  میبردهرا هنگامی ب  کار می« گشتور»یا « گشتول»  کرمانشاهیان ااژة (3)است

توانـ  مانـ  ا آرام دار گشـت ا گـذار اسـت ا دیـری در سـرای خـویش نمـیک  داست سخن بگوین 

                   (01)گرفت

های بومی ا از آن میان گویش  ارسـی بر  ایة آنچ  نوتت  آم ، سخن فر،امین این است ک  گویش 

انة یر یگرن ، در کرمانشاهی را، سرتتی داگان  ا ناسازااران  است ا دا سویمن ی ک  در کارکرد اار

گراین  ا در سنجش بـا زبـان  ارسـی، ای ـتا ا بپـراا ا از دیگـر سـوی، ، در کار: از سویی، گذتت هاآن

    ان ،  ویا ا در دگرگونی  رتتا      گرای ا در سنجش با زبانی ک  از آن برآم هآین ه
 

 هانوشتپی
خی  ا ستی انگی  کـ  چنـ  ا چـونی دیریـاز ا تناختی  رسمانی است چا شچرایی ا چگونگی این   ی ة تگرف زبان (1)

 خوسـتچـرا ایـن آبْ»تـوان داد کـ : دار را برانگیخت  است  ب  درستی ا راتنی، هنوز ب ین  رسش بنیادین  اسخ نمـیدامن 

 «  ی  آم ه است در دریای زبان کردی، در تهر کرمانشاه  ، یره( زبانی)

ها ا سرها ران  تتاان گان، گردنمی»در تر،مة تف یر لاری آارده ت ه است:  «تتاان ه»، در کارکرد «تتاا»نمون  را ( 4)

 29)برگردان آیة « هاتان بر نای گلو رسی ه، ن  برآی  ا ن  فراتودهاتان از هول ا دلفرادافرن ه  بر ه  ن نن  ایشان چش 

 (   از سورة ابراهی 

 / زیر تنا (برهان رالع« )ارزی بات  تنا ، ب  ک ر ااّل بر ازن نصا ، ب  معنی تناست ک  آ »( 9)

سـیاه( « )سیا»؛ نی  در آمیغ )ترکیب( است، کاربرد دارد« تاب »تر ک  ریخت کهن« تااه»در ااژة « تا »با این هم ، هنوز ( 2)

هـای ن  ارسی ا گـویشااست ک  در زب «آ »  «آا»ا ریختار ـ  بـونـر  یای نغ  دچرده است  نرت ک  ب  معنی سیاه« تااه»

، «گـا »تر خویش را  اس داتت  است  تنها در زبان کودکان است ک  ریخت نـوتر آن: ریخت کهن هنوز «گاا»آن، ااژة 

گراست ا ر زبانی آین هکاربرد دارد  کاربرد این ریخت نو در زبان کودکان  از آنیاست ک  این زبان بیش از هر گونة دیگ

 توان دی  ا یافت     هایی از آین ة زبان را در آن میکارکردها ا ریخت

 «گشتن» یراگذاست، ریخت « گاتتن»ای دیگر نمون  (5)

  سع ی در این بیت دیگـر نیـ ، اخـش را بـ  کـار بـرده 163 ژاه، انتشارا  هیرمن ، ب  کوتش منوچهر دانش ،بوستان( 6)

 است:
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   بگری ــت دانــای اخــشتــنی م کــ
 

 ک : یار   مر این بن ه را توب  بخـش 
 

 )همان(  

  209، ب  کوتش دکتر میمّ  دبیرسیاری، انتشارا  زاار، دیوان فرّخی سی تانی( 7)

ب  معنی تاریک ک  ایژگی هموارة تب اسـت  نمونـ  « داج»ریختی است از « دیجور»، در ااژة «دَیاْ»رم ک  انگامن می( 8)

 قی گفت  است:   را، دری

ــای  ــ  ت ــردم؛ چگون ــیش ک ــای    ت
 

 تــــرتاریــــک داجهمــــی از تــــبِ  
 

 نی  گنجور گنجة سخن، نظامی راست: 

ـــاج ـــردن ت ـــازی ز تـــیر ب  نی ـــت ب
 

  داجبــازی آارد تــب  تــا چــ  تــبْ 
   

ی دیگـر اسـت: نخود، نخودْ   آارده ت ه است ک  در معنای« بو دهن ة»ا « بری ن ه»، فرهنگ ب رگ سخننمون  را، در ( 3)

 فرات  نخود  : آنر  نخود ا امثال آن را بو داده، می»

 نخود   بـ  آن رای همچـون بهشـت
 

ـــت   ـــتدل خ  ـــش برت ـــ  آت  ام را ب
 

 «)لاهر اّی ، آنن راج( 

ود، آنر   یون  آن با این بُـن نشـان داده تـها آارده ت ه است، بی، در فرهنگ«بری »، «برتتن»ای ک  از بن اکنون تنها ااژه

بری ن، ب  ک ـر »ب  معنی آتش ان ا تنور: « بَری ن»ان ؛ نی  ااژة  خت ای گلین ک  بر آن نان میاست ب  معنی تاب «  نبِرِیْ»ااژة 

  ساخت  باتن  ا باالی آن، نان   نـ  ا بـ  فـتو ااّل، بـ  ای را نی  گوین  ک  از گِااّل ا تیتانی مجهول بر ازن نشیمن    تاب 

  ، زیر بری ن(برهان رالع) «  ی بات  است ک  تنور کماج« بریجن»معنی 

ان  کـ  تـا  مانـ ن در خانـ  را ن ارنـ  ا بیشـینة راز را در بردهاین ااژه را کرمانشاهیان بیشتر دربارة زنانی ب  کار می( 10)

 گذرانن    کوی ا برزن ا بازارهای تهر در گشت ا گذار ا خری  می



 



 
 فصلنامة فرهنگ کرمانشاه )ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه(

11-3 م. صص 1122، 2333، بهار 21، پیاپی 3دورة جدید، شمارة   

 2اهاستان کرمانش اقتصادي ةنقش بخش کشاورزي در توسع

1مجتبی الماسی
 

 دانشگاه رازی ،دانشیار اقتصاد
 3درخشان حیدري 

 دانشگاه رازی ،تصادارشد اقدانشجوی کارشناسی

 چکیده
کشتورها  الت  ايتنغکشورهای در حال رشد است  زيترا در ترين بخش اقتصادی بخش کشاورزی معموالً مهم

ايتن  ةعهتده ستره بتغذايی کشور و اندوختن بخش بزرگی از ذخاير ارزی کشور يك موادّ ةرسال  تولید و تهی

باشد پیشرف  نیروهای انسانی می عظیمی از ةتود ةیرندگ بردرتوجّه به اينكه اين بخش باشند. بنابراين با بخش می

واضت  است  کته در بررستی  کترد. اجتماعی وانمود - های بزرگ اقتصادیکشاورزی را بايستی يكی از هدف

 ای را بترشتد، بايستتی رتاررول ک ّتهتر يتك از کشتورهای کتم ةاهمّیّ  بخش کشاورزی در پیشرف  و توسع

 طريق پرداخ . ةگیری و ارائداد و سپس به نتیجه صادی آن کشور تطبیقهای اقتصات و ويژگیمشخّ

 اقتصادی، کشاورزی، کرمانشاه ةتوسع :يلیدواژگان ک
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 مهمقدّ

در اقتصتاد  یاژهيتومهم در فرآيند تولید، همتواره جايگتاه  یهابخشبخش کشاورزی به عنوان يكی از 

هفتتاد کته منجتر بته رکتود اقتصتادی در  نفتی دهتة یهاشوکجهانی داشته اس . به ويژه پس از وقوع 

کشاورزی به عنتوان يتك عامته مهتم در  یهافرآوردهبه بخش کشاورزی و  توجّهجهان غرل گرديد. 

 یاتوستعههشتاد میالدی ارتباط بتین نشتش  که در دهةة اقتصادی معطوف گرديد. به طوریرشد و توسع

 نكتهيابته  با توجّتهگران اقتصادی قرار گرف  و تح یه زبسیاری ا توجّهکشاورزی و رشد اقتصادی مورد 

تواننتد بخش کشاورزی می باشدیمو هوايی  آل ع گستردةمنابع طبیعی و تنوّ ةايران دارای پتانسیه بالشوّ

 اقتصادی داشته باشد. در فرايند توسعة یاالعادهفوق اهمّیّ تعیین نشش و 

 شتدن صنعتی راهبرد کشورها عمدة ،دوم جهانی جنگ از پس اقتصادی توسعة راهبردهای تعیین در 

 و دانتش بر مبتنی تكنولوژی لتحوّ يعنی .کردند ذکر بخش اين ةافزودارزش را آن  ع ّ و برگزيدند را

 رغتمیع ت. تیستنّ صتنايع نه دينمایم تعريف را کشورها قتصادیا توسعة و امروزی شدن صنعتی ،دانايی

 توستعة( اروپتا ةحاديتاتّ و ژاپتن ،آمريكتا) صتنعتی کشتورهای ترينفتهپیشر تكنولوژيكی، التتحوّ تمام

 موجت را  کشتاورزی در صتنع  کتاربرد ،داننتدیمت صتنع  بختش همكمّت تنها نه را کشاورزی بخش

 یابيتارز خود یم ّ امنیّ  ابمرتبط  را غذا تولید اهمّیّ  همچنین دانند.می بخشاين  در یوربهره افزايش

 ب كته نتدارد ردیتگیم صورت دنیا در که روندی با نسبتی هیچ تنها نه صنعتی توسعة ،نرايدر ا. ندينمایم

 - اقتصتادی ستو  آثار بر عالوه غف   اين. اس  شده نیز کشاورزی بخش با آن ارتباط از غف   موج 

-1: 1331 راغفتر،است  ) انداخته مخاطره به نیز را اقتصادی و اجتماعی امنیّ  داشته پی در که اجتماعی

3) 

لیته بترای ستاير اوّ غذا و موادّ کنندةتأمینبخش کشاورزی به عنوان بخش پايه و استراتژيك اقتصاد،  

تهیته  هتابخشو پیشترف  ستاير  فعّالیّت  فعّالیّ  مفید اين بخش اس  که زمینةاس  در صورت  هابخش

بتا يتك ابتزار  ونتق. آنچه مهم اس  اين اس  کته توستعه و رابديیمشده و کشور به سوی توسعه سوق 

ختار  از  یهاستكيرپايین و داشتتن  یوربهرهخصوص بخش کشاورزی که به دلیه ه ب شودینمر میسّ

احتیتا  دارد در کشتورهای  م یقارزانکنترل همواره به رندين ابزار حمايتی در کنار اعطای تسهیالت 

وستعه و پیشترف  بختش نتوع ابتزار حمتايتی متناست  بتا محصتول تولیتدی بترای ت 11پیشرفته بتیش از 

بختش خصوصتی در کشتاورزی  یگذارهيسترماک . بنابراين موتور محرّرندیگیمکشاورزی در اختیار 



 11 * اقتصادی استان کرمانشاه ةنشش بخش کشاورزی در توسع
 

زيربنتايی دولت  است . همچنتین افتزايش هدفمنتد میتزان تستهیالت  یهتایگذارهيسرماهمان پشتیبانی 

در بخش کشتاورزی  گذاریسرمايهموج  بهبود  تواندیم م یقارزاناز نوع  ژهيو به هابانك ایسرمايه

 (1: 1333 امینی،) باشد

 تترينکهن .است  بتوده یزکشتاور بته بشتر نوع توجّه عامه ترينعمده لیهاوّ نیازهای تأمین شكبی 

 محیطتیزيست  و جغرافیتايی موقعیّت  لحاظ به که گرفتند شكه جهان از مناطشی در باستانی هایتمدن

 بتا و تتدري  بته اقتصادی هایبخش ساير حشیش  در. اس  بوده ريپذامكان کشاورزی فعّالیّ  هاآن در

 و صتنع ة توسع در کشاورزی آالت و ابزار به نیاز. اندآمده به وجود کشاورزی بخش نیازهای به توجّه

 از پتس کته وجودی با. اندنموده ايفا را مهمی نشش خدمات بخشة توسع در محصوالتة مبادل همچنین

 از سترمايه عامته و صتنع  بختش مستفئودالی اقتصتادی - سیاسی نظام جیتدري حذف و صنعتی انشالل

 و رشتد محتور عنوان به بخش اين از همچنان امروزه اامّ گرديد برخوردار تولید در بیشتری نسبی اهمّیّ 

تتوان در متوارد ی را متیصتنعتی هتابخش نسب  به کشاورزی بخش. برتری برندمی نام اقتصادیة توسع

 ذيه خالصه کرد: 

 در ارزی مصتارف دريی جوصترفه. 3 صتادرات طريتق از ارزی درآمتد کست  امكان .1 يیزااشتغال. 1

 بتودن استتراتژيك .4 داخ ی تولیدات افزايش طريق از کشاورزی محصوالت واردات کاهش خصوص

 و صتنع  هایبخش برای ويژه به نیاز موردی هاداده برخی آوریفراهم. 5 بخش اين محصوالت برخی

 .هابخش ساير برای بازاری نیز و تخدما

 نشش کشتاورزی در رشتد بخشی را در زمینةپن  ح شة ارتباط بین( 15-11: 1191) 1جانستون و م ور 

پیونتدهای  شامه که موارد اين. اندگرديده یتوجّه قابه هایپژوهش مبنای که اندنموده فیمعرّ اقتصادی

 عبارتند از: س ا هابخشپیشین و پسین بخش کشاورزی با ساير 

 مصرف برای غذايی مواد آوریفراهم. 1

 صنع  بخش به ويژه کار به نیرویة عرض. 1

 صنعتی محصوالت برای بازار ايجاد. 3

 اندازپسة عرض. 4

 ارزی درآمد تحصیه امكان. 5

                                                           
1. Johnston and Mlvr 
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 بختش همچنتان امتا است  شتده برداشته ايران صنعتیة توسع در هايیگام اخیرة سد در که وجودی با. 9

 متا کشتور ستاکنین از بسیاری اقتصادی یهافعّالیّ  یاص ة شاخ مستشیم غیر و مستشیم طور به ورزیکشا

ة برنامت  رد رته و توسعه سوم و دوم اول، یهابرنامه در ره اسالمی، انشالل از پس  .اس داده تشكیه را

 (.4111 ،1)دلگادو اس  شده برده نام توسعه محور عنوان به کشاورزی از همواره رهارم

 تحقیق یشینةپ

 جم ته از. است  گرفتته صتورت زيادی مطالعات نیز اقتصادی ةتوسع در کشاورزی بخش نشش مورد در

 کترد احتیطرّ داخ تی ناختال  تولیتد در کشتاورزی بختش ستهم تعیین برای را یاساده مدل کوزنتس

 در کشتاورزی بختش ستهم که دادند نشان سولو مدل بر اساس اينجرسان  کو گاتا (.1194 ،1کوزنتس)

 بختش ناختال  تولیتد تغییترات نسب  اس ؛ کورك توسعه پايانی مراحه در و کاهنده توسعه، جريان

 کشتورهای در و دارد ارتبتاط کشتور هتر یافتگيتتوستعه درجتة بته کشتاورزی بخش به یکشاورز ریغ

 بختش رشتد نتر  از تتربزرگ غیتر کشتاورزی بختش رشتد نتر  سرانجام و اس  تربزرگ افتهيتوسعه

 (1134 ،3انگرسان  قاتك،) اس  کشاورزی

 بختش رشتد کته رستدیمت نتیجه اين به اقتصاد کهّ و کشاورزی بخش میان ةرابط ارزيابی با اررنگ 

 دارد اقتصتاد رشتد در یریرشتمگ ستهم TFP))که  عامه یوربهره بر تأثیرگذاری قياز طر کشاورزی

 را بخشتی رهتار عتددی یستازهیشب دلمت يتك اقتصادی، هایبخش ساير رشد. (19: 1133 ،4اررنگ)

 کشتاورزی،: از است  عبتارت وی متدل در شتده منظتور یهتابخش. کترد طراحتی اتیوپی اقتصاد برای

 بختش از بعتد کشتاورزی بختش کته داد نشتان او ةمطالعت نتاي . مدرن صنع  و تیسنّ صنع  خدمات،

 (.11: 1111، 5استیو) داراس  را رشد ضري  نيتربزرگ خدمات

 داخ تی ناختال  تولید در را کشاورزی بخش نشش کوزنتس فرمول بر اساس فتحی ايران، دمور در 
 بختش ستهم معمتول، روال بترخالف او، مطالعتة نتتاي  بر استاس کرد بررسی 1391 تا 1353 دورة طی

 بختش رشتد از کشتاورزی بختش رشد و داشته کاهش غیر کشاورزی بخش سهم و افزايش کشاورزی
 در را کشتاورزی بختش نشتش افزايش نیز صمدی (5: 1331 فتحی،) اس  بوده تربزرگ غیر کشاورزی

 (113-191: 1333 صمدی،) کرد تأيید ايران اقتصادی رشد
                                                           
1. Delgado 

2. Kuznets 

3. Ghatak and Ingersant 

4. Erh-Cheng: 

5. Steve 
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 کشاورزي اقتصاد بر تکیه با روستاها و محروم مناطق توسعة در عمده راهکارهاي

 محتروم منتاطق یمانتدگعش  اخیتر، هتایسال در بزرگ شهرهای در اوریفنّ و صنع  شتال پر رشد با

 کمتتری درآمتد دارای شهرنشتینان بته نستب  روستتايیان عموماً که يیآنجا از. اس  گرديده عیان بیشتر

 کته دهنتدیمت شتال را شهرها به مهاجرت روند هستند، برخوردار ناریزی اجتماعی خدمات از و هستند

 پتايین اجتماعی، خدمات ارائة برای اقتصادی صرفة نبود روستاها، جغرافیايی پراکندگی آن داليه عمدة

 و روستتاها  جمعیّت رشتد مشابته در متالی و طبیعی ارضی، منابع محدودي  کشاورزی، یوربهره بودن

 زنتدگی  کیفیّ و سط  ارتشای مناطق اين در فشر رفع برای جه  همین به. باشدیم آن صحی  مديري 

 مهتمّ يتیامتور اجرا از روستتاها، وستتايیر ستعةتو آنتان، یوربهتره افتزايش و اشتتغال ايجاد روستايیان،

 درآمتدکم قشتر بته قمتع ّت افراد زندگی شرايط بهبود بر عالوه عمه اين با که ديآیم حسال به هادول 

(؛ 3: 1331خ تق، نیتك) شتودیمت رمیستّ  نیتز کشور کالن توسعة روند در آن خودکفايی محروم، مناطق

 کشتاورزی اقتصتاد بتر تكیته بتا روستاها و محروم مناطق ةعتوس در عمده یهایاستراتژ جم ه از بنابراين

 :از عبارتند

 .شودیم تریاقتصاد و تریفیک باالتر، تولید به منجر که هر منطشه با تولید متناس  الگوی تهیة -

 .ع می و مدرن کشاورزی به معیشتی و تیسنّ کشاورزی از گذار -

 .کشاورزی بخش در نو یهایورافنّ با آشنا جوان النیالتحصفارغ یریکارگبه -

 در کتاربردی و اجرا قابه مرتبط یهاآموزش و هایاورفنّ ،هاپژوهش یریکارگبه و توسعه و گسترش -

 .مناطق اين

 مصترف راندمان بردن باال مكانیزاسیون، رشد نظیر تولید مناس  هاینهاده و هارساخ يز یریکارگبه -

 ...و هابومس يز حفظ و ارگانیك کشاورزی گسترش آل،

 .تمدّیطوالن بهرةکم تسهیالت اعطای -

 .اجتماعی تأمین و یامهیب یهانظام گسترش -

 .محصوالت تبدي ی صنايع و کشاورزی بخش در دولتی و خصوصی یهابخش گذاریسرمايه -

 .مناطق اين در یو اقتصاد فرهنگی بهداشتی، ارتباطی، یهارساخ يز توسعة -

 از نیازستتنجی و کشتتاورزی یهتتافعّالیّ  توانمندستتازی جهتت  در مردمتتی یهامشتتارک  گستتترش -

 .کشاورزان

 .یبرداربهره فرايند در درآمدها افزايش و تولید یهانهيهز کاهش -
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 بته ختدمات ةارائت در خصوصتی هایهتشتكّ و هتایتعتاون گستترش مهتمّ نشتش فوق ةشد ذکر موارد از

 طتور بته. ردیتگیمت قترار دیتأک مورد کشاورزی صوالتمح فروش تا تولید مرح ة از مخت ف یهابخش

 زنجیترة حضتور ،برداشت  فصته در محصتوالت از بعضتی عرضتة زمتان در کته شودیم مالحظه نمونه

 برابتر رنتد ،کنندهمصترف وستی ة بته شتده خريتداری محصول قیم  گاهی که اس  یحدّ به هاواسطه

 را تولیدی محصول که يیهایتعاون و هاهكّتش گسترش لذا اس  کرده درياف  کشاورز که اس  قیمتی

 برستاند کنندهمصترف دس  به مستشیم طور به مناس  سود با و خريداری کشاورزان از مناس  قیم  به

 ترمناست  شترايط ايجتاد و تولیتد رفتتن باال و کشاورزان تشويق سب  خريداران مندیرضاي  بر عالوه

 یهاهتشتكّ و هتایتعتاون ايتن حضور اگرره. شد خواهد بیشتر سودآوری نتیجه در و محصول بازرگانی

 هررته حضتور ،شتودیم ترپررنگ روز به روز ،تولید یهانهاده توزيع و یفنّ خدمات ارائة در خصوصی

 ايتن اقتصتاد توستعة در یمهمّت نشتش ،وابسته تبدي یِ صنايع و محصوالت بازرگانی بخش در هاآن بیشتر

 .(131-113: 1331 ازکیا،) .دارد بخش

 ایران اقتصاد در کشاورزي بخش نقش

. اس  آن اشتغال و درآمدی اثر ،خدمات بخش از بعد ايران اقتصاد در کشاورزی بخش نشش نيترمهم»

 در 93/1 بین 1351-31 دورة طی در اقتصادی هایبخش ةافزودارزش مجموع از کشاورزی بخش سهم

 حاصته ارزیِ درآمتدهای ،جهانی بانك گزارش طبق. اس  بوده رمتغیّ 1399 سال در 51/14 و 95 سال

 تولیتد بته تجتارت رقابت  قابته کاالهای تولید از را منابع جهانی اقتصادی رونق دورة در طبیعی منابع از

 بیمتاری نیتز ايتران در. شتودیمت ه نتدی بیماری به منجر و دهدیم تغیر تجارت رقاب  غیرقابه کاالهای

 ارزی، درآمتدهای سريع افزايش اثر در و آمد وجود به 1351 سال در نف  قیم  افزايش از بعد ه ندی

 و لیهاوّ موادّ قیم  گرايش، اين اثر در و ياف  افزايش واردات ورونق ياف   خارجی تجارت به گرايش

 ستوی بته کشور اقتصاد و ياف  کاهش هاآن رقاب  قدرت نتیجه در و افزايش تجارت قابه دستمزدهای

 .(111: 1333 عسگری،) «.کرد پیدا سوق مانساخت و خدمات هایبخش

 اقتصادي رشد و غذایی امنیّت تأمین با روستایی توسعة و پایدار کشاورزي ارتباط

 حفتظ بتر تكیه با آن حفظ و غذايی امنیّ  به دسترسی مهمّ ارکان از روستايی توسعة و پايدار کشاورزی

 ستموم و هتانهاده حتداقه سیستتم اين در(. 1: 1331 ببران،) باشدیم آن سالم  و س يزطیمح پايداری

 بته ستو  تتأثیر کمتترين که یبه نحو. رودیم کارهب مط ول عم كرد آوردن به دس  جه  در شیمیايی

 غتذايی امنیّت  نهايت  در و نیابد نشصان زمان گذر در تولید میزان آن از ترمهم و آيد وارد س يزطیمح
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 متناست  زمتان گتذر در تولید میزان و هانهيهز مشدار و ودهب سودآور کشاورزی کهیمادام. گردد حفظ

 شتده تتأمین هم دکنندهیتول قشر مندیرضاي  محصوالت، ترمط ول کیفی و کمی تولید بر عالوه باشد

 فراينتد روستتاها، در یو اجتمتاع بهداشتتی فرهنگتی، اقتصتادی، یهارساخ يز ايجاد و ارائه با همراه و

 از جامعته از قشتر ايتن مندیرضاي  و رفاه تأمین بر عالوه تا. شودیم قمحشّ طقمنا اين ةجانبهمه توسعة

 حفتظ نیتز کشتور استتشالل تأمین و تولید مهمّ سنگر و شده ج وگیری شهرها سم  به هيرویب مهاجرت

 نهتاده و متديري  سترمايه، کار، نیروی زمین، بستر پن  در کشاورزی بخش در تولید که آنجا از. گردد

 هانسته همتة مشتترک میترا  عنتوان بته کشتاورزی یهانیزم حفظ در بايد گام لیناوّ در دهدیم روی

 کتاربریِ تغییتر نظیتر تهديتداتی از آن را و کترد هديه بعد یهانسه به سالم را امان  اين و گمارد  همّ

 ختاک، حاصت خیزی و  کیفیّ کاهش ،يیزاابانیب فرايند صنعتی، و مسكونی مناطق به کشاورزی اراضی

 نگته امان در مراتع از دامداران رقابتی یهایبرداربهره اثر در مفرط رایرَ و نیکَبوته و هاعرصه فتصرّ

 و شتیمیايی غیتر و طبیعتی یهانهاده مصرف با کشاورزی نوين یهاروش یریکارگبه با همچنین. داش 

 استتتاندارد ستتط  یشتتاارت و ترمط تتول یفتتیو ک کمتتی ختتواص بتتا ترستتالم محصتتوالت تولیتتد نتیجتته در

 جهتانی بازارهای در کشورها ساير به صادرات در را سهمی داخ ی مصرف بر عالوه غذايی یهافراورده

 و ايجتاد بتر عتالوه بختش ايتن در تولیدی یهافعّالیّ  از ناشی درآمد افزايش با بنابراين. آورد به دس 

 و جامعته آحتاد بترای را غتذا بته دسترستی تجديدپتذير؛ منابع اين از بهینه استفادة و پايدار اشتغال حفظ

 در دولتتی یهتا يحما بتا همتراه محتروم منتاطق ستاکنین زنتدگی ستط  ارتشای و غذايی امنیّ  حفظ

 بتتا متترتبط تبتتدي ی صتتنايع و اقتصتتادی و اجتمتتاعی بهداشتتتی، فرهنگتتی، امكانتتات گستتترش و احتتدا 

 توستعة بتا جتوارهم شتهرهای به روستاها ستگیواب کاهش اس  بديهی. آورد فراهم تولیدی محصوالت

 بته و تولیتد ةانگیز ايجاد و روستاها  جمعیّ تثبی  در بسزايی تأثیر رفاهی، و خدماتی اقتصادی، امكانات

 ،بختش اين به وابسته هایهتشكّ و هایتعاون ايجاد با و داشته آن پايداری و ثروت و اشتغال ايجاد آن تبع

 بتا را خريتداران و کشتاورزان منتدیرضاي  آن پی از تا داد سامان را صوالتمح عرضة و تولید فرايند

 هایسیاست  رونتد بتا و منظتر اين از. آورد فراهم عادالنه قیم  تعیین و هاواسطه و دالالن دس  حذف

 بیست  اندازرشم سند اهداف به رسیدن خصوصی یهابخش حماي  و محترم دول  سیستم در اجرايی

 و تولیتد هزينتة کتاهش ،منتابع وریبهتره افتزايش پايتدار، توستعة يعنی کشاورزی خشب در کشور سالة

 حفتظ روستتايیان، و کشتاورزان زنتدگی سط  و درآمد افزايش طبشاتی، اختالف کاهش تورم، کاهش

 یريپتذرقاب  غتذايی، صتنايع ةتوستع و بهبتود صتادرات، توستعة گیتاهی، پوشش و خاک و آل منابع
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 بته کشتور در اجتمتاعی عتدال  گستترش و غتذايی امنیّ  پايداری خار ، ورهایکش با تولید اقتصادی

 .رسید خواهد ظهور

 کشاورزي در استان کرمانشاه

ق کنتونی است ، تحشّت ةی در دورهای م ّتکشاورزی میهن اسالمی يكی از بارزترين آرمان ةرشد و توسع

نیروهتا،  ةی موجود، مشارک  گستردتار کشاورزدر ساخ جانبههمهاين آرمان در گرو تغییرات اساسی و 

 شتدهی زيربرنامتهو هداي  سنجیده و  یدهسازمانمط ول از منابع و امكانات و  یبرداربهرهمديري  و 

 یریگبهرهبه هدف افزايش تولید کشاورزی و  توانینم یزيربرنامهاس  بدون  يیو عشالع می  ةبه شیو

 ی، مشتكالت طبیعتی و تنگناهتاهتایدشتواراند و از انبوه عمه پوش ةمط ول از منابع و عوامه تولید جام

بخش کشاورزی فتراهم ستاخ  نشتش  ةشرايط مط ول برای شكوفايی و توسعساختاری رهايی ياف  و 

ل  ستنگینی کته در اجتمتاعی کشتور و رستا -حیاتی و استراتژيك بخش کشاورزی در نظام اقتصتادی 

و لتزوم  اهمّیّت بختش کشتاورزی است  بتر  ةبه عهتدعه نیازهای اساسی جام تأمینی و م ّ ةپیشبرد توسع

تشاضتا بترای محصتوالت کشتاورزی را فزونتی  ،  کشتورافزوده اس . رشتد ستريع جمعیّت یزيربرنامه

اخیتر  ةدهت تداوم اين عتدم تعتادل دربخشیده و آهنگ رشد تشاضا بر نر  رشد تولید پیش گرفته اس . 

غتذايی و  متوادّ ةنیازهتای ضتروری کشتور در زمینت ةکننتدتتأمین موج  شده که تولیتدات کشتاورزیِ

از نیازهتا بته نتاگزير از ختار  از کشتور  یامالحظتهمحصوالت کشاورزی نبوده و هر ساله قسم  قابه 

ره بیشتر نیازهای غذايی از تولیتدات هر تأمینِ ،غذايی به ابعاد سیاسی واردات موادّ توجّهگردد. با  تأمین

س از انشتالل همتواره از اهتداف استتراتژيك بترای استتشالل و عتدم داخ ی ضترورتی مبترم يافتته و پت

 .وابستگی ق مداد شده اس 

دقیشه تتا  9و  درجه 33کی ومتر مربع در غرل ايران بین  14511ستان کرمانشاه با مساحتی در حدود ا 

 طتول شترقی از ةدقیشت 31درجته و  43دقیشته تتا  14و درجته  454عرض شمالی و  ةدقیش 15درجه و  35

 بتهاس  کوهستتانی و  یامنطشهقرار گرفته اس ، استان کرمانشاه از نظر جغرافیايی  چينويگر النهارنصف

پوشتیده شتده است   باشتدیمتهای زاگرس که دارای امتداد شمال غربی جنتول غربتی کوهرشته ة یوس

متتر  3111بتیش از  یهاهق ّتبتوده و  ریّمتغمتر از سط   3111تا  1111ارتفاع نواحی کوهستانی استان بین 

متر  1111که گاه تا  باشدیممتر از سط  دريا  1111بیش از  عموماً هادش ، ارتفاع گرددیمنیز مشاهده 

بستیار بتااليی  ةع و منابع آل و ختاک از امكانتات بتالشوّ. استان کرمانشاه با آل و هوای متنوّرسدیمنیز 
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يتن استتان در نتواحی سترد و معتتدل و گترم وستیع ا یهادشت کشاورزی برخوردار اس   ةبرای توسع

 یهتایژگتيواز  (بتاتمثه خرمتا و مرکّ)گرمسیر ترده شده اس . تولید محصوالت سردسیری و نیمهگس

از  ریتبه غاستان  یهادش از  كيچیه. خاک در شودیمکه در کمتر استانی ديده  باشدیماستان  خاصّ

کشاورزی نیست  و  ةتوسع ةمحدودکنند سومار عامه شهر وبسیار جزئی در مناطق گرمسیری نف مشدار 

ی برخوردار اس  که در حال حاضر بنا به داليته مخت تف توجّههمچنین منابع آل استان از ظرفی  قابه 

 یریکارگبتهو  گذاریسترمايهاستتفاده از ايتن منتابع مستت زم  نيبنتابرا، شتودیمتتی استتفاده از روش سنّ

 .رفته اس پیش یهاكیتكن

اراضی کشاورزی استان کرمانشاه به عنتوان  سط  کهّ 1 ةشمارالعات مندر  در جدول اطّ سبر اسا 

هكتتار  139491بته  1331هكتار بوده که اين رقم در سال  133114معادل  1335ر مهم در سال يك متغیّ

درصتد  3/11را بتاغ و ق مستتان،  درصتد 1، 1335اراضتی کشتاورزی ستال  افزايش يافته است . از کتهّ

اراضی زراعتی ديتم زيتر   1/3و  کش  ديمدرصد اراضی کشاورزی زير  1/34 ،ی زير کش  آبیاراض

راضی  3/11باغ و ق مستان،  1/4 ،1331اراضی کشاورزی سال  آيش تشكیه داده اس . همچنین از کهّ

اراضی زراعی ديم زير آيش تشتكیه  1/3اراضی زراعی زير کش  ديم و  1/93 ،یآبزراعی زير کش  

استتان  یهتاجنگه وستع  کتهّ 1 ةشمارالعات مندر  در جدول اطّ بر اساس . از سوی ديگر داده اس

هتزار  319113بته  1331هزار هكتار بوده که اين رقتم در ستال  513114معادل  1335کرمانشاه در سال 

ه هزار هكتار بتود 1111515معادل  1335مراتع استان در سال  هكتار افزايش يافته اس  و نیز وسع  کهّ

 1335سط  استان در سال  یهادامهزار هكتار تغیر ياف  و تعداد  113133به  1331که اين رقم در سال 

 افتزايش يافتته است . رأس 314111بته  1331بوده اس  که اين تعتداد در ستال  رأس 3111115 معادل

 (1311،بودجه و یزيربرنامه دفتر)

 2333-2331 يهاساله طی بخش کشاورزي استان کرمانشا ةمقایس :2 ةشمارجدول 

 2333 2333 2331 2331 2331 واحد عنوان ردیف

 سط  اراضی کشاورزی کهّ 1
 139491 4/155954 3/143953 133433 133114 هكتار

 111 111 111 111 111 درصد سهم

1 
سط  زير کش  محصوالت 

 (دائمی )باغ و ق مستان

 41535 4/3391 4/4433 1543 1111 هكتار

 1/4 3/1 5/1 3/1 1/1 همس درصد

3 
سط  زير کش  محصوالت 

 ساالنه

 399514 5/341391 393314 334311 311941 هكتار

 3/33 1/11 4/11 1/13 1/15 سهم درصد
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4 
سط  زير کش  محصوالت 

 آبی ساالنة

 111331 115453 111113 111159 114313 هكتار

 3/11 3/11 9/11 5/11 3/11 سهم درصد

5 
 محصوالت کش  زير سط 

 ديم ساالنة

 994333 955114 959411 993135 914311 هكتار

 1/93 5/91 3/91 3/31 1/34 سهم درصد

 سط  زير آيش محصوالت ديم 9
 91331 39514 99591 91513 39154 هكتار

 1/3 1/1 1/3 9/9 1/3 سهم درصد

 119/13 591/13 191/13 191/13 315/19 تن هزار میزان تولید گوش  قرمز 3

 133319 153/191 153/191 191 153 هزار تن میزان تولید شیر 3

 133/41 39 31 133/13 11 هزار تن مرغمیزان تولید گوش   1

 939/9 1/9 9 453/5 111/5 تن هزار مرغتخممیزان تولید  11

 3411 3/9133 4113 3/3131 1/1345 تن میزان تولید آبزيان پرورشی 11

 1493 1559 1119 1135 353 تن عسه میزان تولید 11

 319113 513114 513114 513114 513114 هزار هكتار هاجنگهمساح   13

 113133 1133433 1111515 1111515 1111515 هزار هكتار مساح  مراتع 14

 تعداد دام 15
 3141111 3141115 3141413 3113191 3111115 رأس

 4514319 4519511 4511313 4453313 4311934 واحد دامی

 نتیجه

 هتایبخشکشاورزی و نشش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست  و نیتاز  اهمّیّ و  تأثیرامروزه 

ی قرار گیرد لطمة بزرگی بتر توجّهتی اس  که اگر مورد بیمخت ف اقتصادی کشور به کشاورزی، واقعیّ

کشتور و  رزی در اقتصتاد فع تی و آينتدةش کشاوبخ اهمّیّ کشور خواهد زد. قبول  روند رشد و توسعة

نیاز ضروری به درآمدهای ارزی حاص ه از آن و استفاده از تولیدات اين بختش بترای مصترف داخ تی، 

پايدار، در گرو آن است  کته  ق توسعةو تحشّ نمايدمیم به بخش کشاورزی را امری مس ّ توجّهضرورت 

بته طتور  ...نظیر تكنولوژی، منابع انسانی، منابع متالی و هاهنهاداز منابع همراه با ساير  برداریبهرهتولید و 

و  انددانستتهتوستعه  لیةرشد اقتصادی در مراحه اوّ کةکشاورزی را به عنوان نیروی محرّ هماهنگ باشد.

 اشتتغال، جتاديا درآمتد، تأمینعمده )مراحه بعدی رشد هم برای بخش کشاورزی حداقه پن  نشش  در

لحتاظ خصوصتیات عتدم  بته تغییر ساختار اقتصاد قائه هستتند. در ( راآوریارز ر وبازا جاديا غذا، تأمین

رشتد اقتصتادی  لیةاوّ حرک  منبع داخ ی، وابستگی بخش کشاورزی به خار  و فراهم بودن امكانات و

 و درديگتر  یهتابخشتی بترای که ممكن اس  رنین اولويّطوری به از بخش کشاورزی باشد. تواندیم
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 ،کندینمبا هر بخش ديگری به صورت رقابتی عمه  معموالًبخش کشاورزی  .ه فراهم نباشدلیمراحه اوّ

بته اکثتر عتوام ی کته متورد  ترقیتدق توجّتهديگتر باشتد.  یهابخشه رشد مكمّ تواندیم رشد آن، ب كه

توجیته  هتابخشرقی  نبودن رشد اين بختش را بتا رشتد ستاير  تواندمیبخش کشاورزی اس ،  استفادة

 .دنماي

 :از عبارتند ارائه دادند. یهايمدلبخش کشاورزی برای آن  اهمّیّ اقتصاددانان به دلیه 

. متدل نتوآوری 5. مدل انشتالل ستبز 4. مدل اشاعه 3 يیروستا توسعة . مدل1. مدل توسعة کشاورزی 1

 (.1331نژاد، کیرکو فدايی وشوک ) یاساسمدل نیازهای  .3روستايی  توسعةمدل جامع  .9الشايی 

غذا در میان ستاير  تأمین، ارزآوری، ابزار و به ويژه اشتغال درآمد، تأمیننشش بخش کشاورزی از لحاظ 

 :پردازيمذيه به آن می در برخوردار اس . یاژهيو اهمّیّ از  هابخش

 اهمّیّ  نیازهای غذايی آن جامعه اس . تأمیناز وظايف اص ی کشاورزی در هر کشوری  غذا: تأمین .2

 اقتصادی باشد. استراتژی توسعة مبنای تواندمیغذا به تنهايی  تأمین

ی درآمد و يا تولیتد م ّت کشاورزی يكی از اجزا  تشكیه دهندةبخش  ی:سهم کشاورزي در درآمد ملّ .1

 اکثر کشورها اس .در 

مهتم بعضتی از محصتوالت  ةکنندمصترف خود خام، موادّ عالوه بر عرضة یکشاورز ارتباط با بازار: .3

و را افتزايش داده  هتابخشتشاضای اين بخش برای محصوالت ساير  ،کشاورزی گسترش صنعتی اس .

 .کندیمتولید ناخال  داخ ی را زيادتر  مجموع، رشد در

کشاورزی اين قاب ی  را داراس  که بتوانتد همتواره مشتدار  فرد بخشمنحصر به  یهایژگيو اشتغال: .2

 ار را جذل نمايد.  جويای کاز جمعیّ یامالحظهقابه 

و از طريتق انتشتال متازاد نیتروی کتار  توانتدمیبخش کشاورزی  :هیو سرماایجاد توازن در بازار کار . 1

منجتر بته کتاهش  الًاوّد اس  کته اين انتشال زمانی مولّ هالبتّ کمك نمايد. هابخشساير  به توسعة هيسرما

 بتا .ذل ايتن متازاد را در ختود داشتته باشتندديگر قاب ی  جت هایبخش ثانیاً تولیدات کشاورزی نشود و

محصوالت کشاورزی در استان کرمانشاه و انتخال کرمانشاه  روزافزونو رشد  1 شمارةبه جدول  توجّه

بیشتتر بته ايتن بختش، همچنتین بتا متدرنیزه کتردن  توجّه بااخیر،  هایسالبه عنوان قط  کشاورزی در 

بترای  هاوستی ه تترينمهمو يتا يكتی از  تترينمهمعنتوان از کشتاورزی بته  توانمیکشاورزی در استان، 

 اقتصادی دس  ياف . توسعة پايدار و توسعة بهرسیدن 
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 فصلنامة فرهنگ کرمانشاه )ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه(

 38-12 م. صص 1122، 2333 بهار، 21، پیاپی 3دورة جدید، شمارة 

 1ای بر فراز کرمانشاهویس نازار بقعه

 1پوروحید سبزیان

 ات عربی، دانشگاه رازیدانشیار زبان و ادبی

 3کالنتر مهدنژاد

 د زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازیارشدانشجوی کارشناسی

 بیا با هَم بِریمان وَیسِ نازار...

 چکیده
اویس قرنی در متون ادب فارسی و عربی نامی آشنا و آمیخته با احترام و معنویت و روحانیت استت، اویتس  نام 

ایت  عشت   .که در زمان حیات خود هرگز پیامبر را ندید دلی سوخته و جانی مشتاق برای دیدن حضرت داشتت

او  ةبتارم استمم ستخنانی دراز پیامبر مکرّ ی ماندگار شود.نام او در ادب فارسی و عرب خالص موجب گردید که

ات اطّمعتتنیشابوری،  عطّار ولیاءتذکرة األجز در نظیر و مقام بلند معنوی اوست. بیشخصیت  نشانة نقل شده که

نتام ای به کی شهرستان کرمانشاه مقبرهجا که در نزدیاز آن .ة ای  شخصیت وجود ندارددربار جمیمند و منسنظام

در متتون  های مختلف و پراکنتده راو دیدگاه ایم که اقوالاویس قرنی وجود دارد، در ای  پژوهش تمش کرده

ستممی ت ای به زنتدگی پتر ابهتام ایت  شخصتیّااویس جمع کرده، دریچه بارةدرتاریخی و ادب فارسی و عربی 

 بگشاییم.

 ، ادبیات تطبیقیعطّار، منابع عربی، ءولیااأل تذکرة ،کرمانشاه اویس قرنی، :کلیدی ناگواژ
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 مهمقدّ
کرمانشاه، در مسیر شهرستان روانسر کتوهی مشترب بتر منطقته وجتود  غرببیست کیلومتری  در فاصلة

ویتژه  منطقته بته متردم زیارتگتاه. ای  مقبتره به نام اویس قرنی وجود دارد ایدارد که در باالی آن مقبره

ه بته نمایتد بتا توجّتکه احتمال دف  اویس قرنی در ای  منطقته بعیتد متیت است. با آناهل سنّ و دراویش

 بته دفتت  اویتس در اینجتتا  تتاریخ گزیتتدهحمتدا  مستتتوفی در برختی منتابع، احتمتتال آن منتیتی نیستتت. 

ات درستی در ایت  اطّمعشاه نیز اوقاب اسممی استان کرمان میراث فرهنگی و ادارة ای کرده است.اشاره

با عنتوان اویتس قرنتی  عطّار ولیاءتذکرة األل اینکه بخشی از کتاب مّاز نکات قابل تأ (1).خصوص ندارند

 در صح  ای  مقبره در قالب تابلوهای بزرگی نصب شده است.

تحقیت   نیشتابوری عطّتار ولیذاءاأل تذذکرةهای مرتبط با اویس قرنی جز بخشی از کتتاب در پژوهش 

اتی اطّمعتاویتس  ةبتارفارسی و عربتی بته شتکل پراکنتده در ولی در منابع ؛است ی صورت نگرفتهخاصّ

 .تسات و معرفی زندگی و حاالت اواطّمعآوری ش جمعما در ای  پژوهتمش وجود دارد که 

 پیشینة تحقیق

 خته نشده است.تا کنون در هیچ پژوهشی به بررسی ای  منابع پردا مندات نظاماطّمعبراساس 

 اویس قرنی

و از  چه مسلّم استت اینکته اهتل یمت اطّمعات زیادی در دست نیست. آند و زندگی اویس قرنی از تولّ

جزیترة عربستتان تبلیتی دیت  استمم  زیستت کته در شتبهقرنی در زمانی میاویس  ن بوده است.رَیة قَیطا

د جز با دیدار مستتقیم پیتامبر )ص( یتا جدیو پذیرفت  دی   )ص( در ابتدای راه خویش بود یامبرط پتوسّ

دیت   ،فرستتادة ویتژة او با ای  وجود بدون دیدار بتا پیتامبر )ص( یتا .پذیر نبودفرستادگان ویژة او امکان

شتیوة استمم آوردن  استت را مطرح و ماندگار کرده ای  شخصیتچه آن .با دل و جان پذیرفت جدید را

نظیر صورت گرفته است. اویتس بتا همتة شتوقی کته اخمصی بیاوست که بدون دیدار پیامبر با عش  و 

، بدون دیدار پیتامبر )ص( از مدینته اشتکه به مادر پیر خود د دیتعهّ برای دیدن پیامبر داشت، به سبب

 (.111: 1931  به دیدار حضرت )ص( نشد )هجویری غزنوی، گشت و تا آخر عمر موفّبه یم  باز

در  به مدینه و مکّه و سپس کوفه رفت و سترانجام در جنتگ صتییّ  اویس قرنی در زمان خلییة دوم 

زمتان  مربوط بتههای بر جای مانده از اویس (. روایات و حکایت111: مان)ه شهید شد رکاب علی )ع(

یّتان او را دیتده ح به کوفه رفت تنها یک بار هرم ب  کهو بعد از آن ر مکّه و مدینه بودکوتاهی است که د
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آنکه حضرتش را دیده باشد عش  و اخمص او به پیامبر )ص( بی (.111: همان) ه استو از او سخ  گیت

تون نظم و نثتر فارستی و عربتی مو نیز حاالت و مقامات معنوی و عرفانی او موجب ماندگاری نامش در 

 وّبتصتو یا کبار مشتایخ اهتل  (13: 1939، عطّار) که از او به عنوان بهتری  تابعی تا جایی (1).شده است

بعتد از اویتس گروهتی از صتوفیان طریقتة او را در پتیش  (.33: 1931اند. )هجتویری غزنتوی، یاد کرده

به ظاهر پیری ندارنتد و از روحانیتت  ای  گروه (.39: 1931 ،فروزانیر) .گرفتند و به اویسیه مشهور شدند

 کننتد.ویت وی طی متیشوند و مراحل کمال را با عش  و معنپیامبر )ص( یا یکی از مشایخ مستییض می

م زمتانی از قتدیم بته جدیتد براستاس تقتدّ ایتمکته یافتتهرا منابعی پژوهش در ای   الزم به ذکر است که

 ایم.آورده

 ولیاءاأل ةتذکراویس قرنی در 

او  .را، در یازده صیحه به ذکر اویس قرنتی اختصتاص داده استت ولیاءتذکرة األبخش دوم کتاب  عطّار

 اربعتی ، قدوة آن تابعی ، قبلة آن» .پردازدآمیزی از اویس قرنی میمسجّع و ستایشابتدا به ذکر جممت 

بته نقتل ستپس  (.13: 1939، عطّار«. )قرنی اویس یمنی، سهیل آن رحمان، نیسهم آن پنهان، آفتاب آن

ز او بارة اویس پرداخته و در ادامته ههتارده ستخ  عارفانته اپنج سخ  از پیامبر )ص( در و پانزده داستان

 نقل کرده است.

 نزد حضرت رسول )ص( (3)شأن و مقام اویس قرنی .2

از احتترام بستیار و مقتام  یس قرنی نقل کرده کته همگتی نشتانبارة اوسخ  در پنجاز پیامبر )ص(  عطّار

، خبتر از شتیاعت او در قیامتت ارجمند معنوی اویس دارد. پیامبر او را از بهتری  اولیتا  و تتابعی  دانستته

 را پس از وفاتش به اویس قرنی دهند. شکه لباساست و وصیّت کرده  داده

 بهترین تابعین ،اویس .2-2

 (.13 :1939، عطّار) «تَابِعِینَ بِاِحسانِیسُ القَرَنِی خَیرُ الاُو»م(: قال النّبی )صَلِّی الَلّهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَ سَلَّ

اند آمده است که ما در اینجتا کرده اویس قرنیای  گیتة پیامبر )ص( در اغلب منابع عربی که ذکری از 

 ایم.بسنده کرده هاآنبه ذکر هند نمونه از 

: 1113، خیثمذ بتی ا)ابت   ؛(9/911: 1933 )یحیتی بت  معتی ، ؛(3/112: 1331 )ابت  ستعد، منابع عربی:

و  3/119: 1112اثیتتر،  )ابتت  ؛(1/92: 1331 اصتتبهانی، یلع)استتما ؛(1/131: 1113قطنتتی،  )دار ؛(9/111

 (.1/193: 1311( و )عقیلی، 11/939و  1/113: 1313)ذهبی،  ؛(1/991
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 الرّحماننفس به اویس تشبیه  .2-1

 (.13: 1939، عطّار) (4)«.اِنّی لَاَجدُ نَفَسَ الرّحمن مِن قِبَل الیمن»قال: و

 (.1/92و  1/92: 1112 )اب  ابی جمهور، ( و9/111تا: )غزالی، بی منابع عربی:

 در قیامت شفاعتو اویس  .2-3

در امّت م  مردی استت کته بته عتدد متوی گوستیندان »گیت: السَّالم( وَ الصَّلوة )عَلَیهِ باز خواجة انبیا 

 (11: 1939، عطّار) .«ربیعه و مُضَر، او را در قیامت شیاعت خواهد بود

ر....  منابع عربی: : 1113)ابت  فقیته،  ؛(1/913: 1111عتدی،  )ابت فَیُشَفِّعُهُ اهللُ فِی مِثْلِ عَدَدِ رَبِیْعَذ َ وَمَُذَ

)ابت   ؛(11/112: 1112 )اب  عساکر، ؛(1/312تا: صبهانی، بیایل ع)اسما ؛(9/111تا: غزالی، بی) ؛(1/111

 (.1/211و  1/211 ؛1/111: 1339( و )ذهبی، 1/111: 1113 اثیر،

 چتونهم قیامتت بته را او که نام اویس ،قرن از ستمردی گیت را صحابه پیغمبر )ص( مر» منبع فارسی:

 (111: 1931)هجویری غزنوی،  «م . امت اندر باشد شیاعت مضر و ربیعه اغنام

 اولیاءو اویس  .2-2

یا رسول ا ! ما ای  »بعضی گیتند:  «.أحَبُّ األَولِیاءِ اِلی اهللِ، االَتقِیاءُ االَخفِیاءُ» پیامبر به یاران خود گیت:»

و او را اویس گویند. قدم بتر قتدم  بانی است در یم ( گیت: او شترممُالسَّ یهِسیّد )علَ «.یابیمدر خود نمی

 ،هجویرینک: آمده است. ) کشف المحجوبقسمت اول ای  حکایت در  (.11: 1939، عطّار) «او نهید

1931 :31.) 

 و لباس پیامبر )ص(اویس  .2-5

 پس از رحلتش به اویس قرنی دهند:عموه بر ههار سخ  فوق، پیامبر وصیّت کرده است که لباس او را 

یا رسول ا ! مرقع تو بته »وفات خواست کرد، گیتند:  اَلسَّالمُ( )عَلَیِه اَلصَّلوةُ وَ نقل است که هون رسول

لوال )عَلیذهِ بعد از وفتات پیغمبتر«. به اویس قرنی»گیت: «. که دهیم؟ المُ(،وَال ةُصذَّ علتی  هتون عمتر و سذَّ

«. یا اهل نجتد! برخیزیتد»به کوفه آمدند فاروق در میان خطبه رو به اهل نجد کرد که: )رَضِیَ اهللُ عَنهُمَا( 

 (.11 :1939، عطّار... )(2)«از قرن کسی در میان شما هست؟»برخاستند. گیت: 

بِذلُ اإل، وَةلِّی إِلَى شَجَرَفَرَکِبَ عُمَرُ، وَعَلِیٌّ، وَخَرَجَا مَعَهُ سِرَاعًا إِلَى عَرَفَات.، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ یُصَ منابع عربی:

تتا: صتبهانی، بتیایل ع)استما ؛(3/193: 1112)نیشتابوری،  (؛13: 1111، حمد بت  حنبتلا) ...حَوْلَهَا تَرْعَى

( و )ابت  عتراق، 1/111: 1333)ستیوطی،  ؛(1/13: 1111)اب  جتوزی،  ؛(2/13 و 2/11و  2/19و  1/313
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1933 :1/91.) 

 پیغمبتر )ص( بته وفتات بعد عمر )رض( از هون» را آورده است: نیز آن کشف المحجوبهجویری در 

 (.111: 1931، )هجویری «...بود وی با علی المؤمنی امیر و آمد مکّه

 مقامات معنوی و کرامات اویس قرنی .1

و بته حستب مقامتات  گزیدگان حت  بتودهآید که از اولیا  و برمیاز برخی حکایات مربوط به اویس بر

 گرفته است:نی و معنوی نوعی الهام به او صورت میعرفا

 قدرت روحی اویس قرنی .1-2

شیاعت اویس تا هه حدّ است، آرزوی او بر م  غالتب شتد.  ةکه درج حیّان گیت: هون بشنیدم هرم ب 

بتدان  شستت.ستاخت و جامته میناگاه برکنار فرات یافتم که وضو می به کوفه رفتم و او را طلب کردم.

او جواب داد و در م  نگریست. خواستتم تتا دستتش  و سمم کردم. شنیده بودم او را بشناختمصیت که 

از دوستتی وی  ؛گریه بر م  افتاد و ؛«ای؟هگونهغَفَرَ لَکَ، رَحِمَکَ اهللُ یَا اُوَیسٌ وَ» گیرم، مرا نداد. گیتم:

اکَ ا ُ یتا هترم بت  حیّتان. حَیَّت»اویس بگریست و گیت:  و رحم که مرا بر وی آمد و از ضعییی حال او.

ناختی؟ نام م  و پدر م  هگونه دانستی؟ و مترا هتون شت»گیتم: «. ای و تو را که راه نمود به م ؟هگونه

)آنکه هیچ هیز از علم او بیرون نیست مرا  .(2 :تحریم) ﴾خَبِیرُالعَلِیمُ ال نَبَّأَنِی﴿گیت: «. هرگز مرا نادیده؟

 .(11: 1939، عطّار) «.را بشناخت که روح مؤمنان با یکدیگر آشنا باشندو روح م  روح تو »خبر داد(، 

)ابت   ارٌّ عَلَى شَاطِئِ الفُراتِ...فَلَم یَزَل هَرِم بنِ حَیَّانَ فِی طَلَبِ أُویسَ، فَبِینَا هَوُ فِی الكُوفَ ِ مَ منابع عربی:

 ؛(9/111تتا: )غزالتی، بتی ؛(3/111و  3/113: 1112)نیشتابوری،  ؛(3/31 و 3/132و  3/131: 1331سعد، 

 (.1/111: 1333)سیوطی،  ( و1/332و  9/131: 1111حدید، البی ا)اب   ؛(2/11: 1112)اب  عساکر، 
بشتناختش، ...  .پوشتیده مرقعت .کردمی طهارت که فرات کنارة بر ؛یافت را سویا راه اندر منبع فارسی:

 (111: 1931، )هجویری

 از غیبو خبر اویس  .1-1
آدم و حتوا و  .ای پسر حیان! پدرت بمترد»گیت: «. فرمای وصیّتی»یّان به اویس قرنی گیت: حب  هرم. 1

او ]نیز بمرد[ و برادرم عمتر  هابوبکر خلیی .سَّممُ( بمردندم و موسی و داود و محمد )عَلَیهم النوح و ابراهی

«. تعالی( مرا خبر داد از مرگ عمترح  )»گیت:  .«رَحِمَکَ ا ، عمر نمرده است»گیتم: «. بمرد وا عُمَراه!

 .(12: 1939، عطّار) «مردگانیم ةم  و تو از جمل»گیت: 
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مَذاتَ آدَمُ، حَیَّانَ مَاتَ أَبُوْكَ، وَیُوْشِکُ أَن تَمُوْتَ، فَإمَّا إِلَى جَنَّ .، وَإمَّا إِلَى نَذار.، وَیَا هَرِمَ بنَ منابع عربی:

 (.1/212: 1313( و )ذهبی، 1/133: 1113)اب  اثیر،  یْمُ، وَمُوْسَى وَ...مَاتَتْ حَوَّاءُ، وَمَاتَ إِبْرَاهِوَ

 اگتر»گیتت: «. بلتی»گیتنتد: «. شما دوستدار محمدید؟». اویس به عمر و علی )رَضِیَ ا ُ عَنهُما( گیت: 1

درستت بتودی، آن روز کته دنتدان مبتارک او بشکستتند هترا بته حکتم موافقتت دنتدان ختود  دوستتی

مت  او را »پس دهان خود بنمود. یک دندان نداشت. گیت: «. رط دوستی موافقت استنشکستید؟ که ش

پتس هتر دو را رقتت «. به صورت نادیده، دندان خود را بر موافقت او بشکستم که موافقت از دی  استت

  (3)(.19 :1939، عطّاربدانستند که منصب ]موافقت و[ ادب منصبی دیگر است ) .آمد

بشکستند، او نیز موافقت کرد و  را)ص( د کافران دندان مبارک حضرت رسول اویس در وقتی که بشنی»

موافقت کترده شکسته بودند تا با آن یکی که با حضرت رسول )ص(  تمامت دندانهای خود را بشکست

نقل  األولیاءتذکرة ( ای  حکایت از 319تا: ع، بیتشیّالمعارف  ةدایردر )(، و 391: 1931باشد. )مستوفی، 

 است. شده

 ت اویساکرام .1-3

از »هیزی نخورد. روز ههارم در راه یک دینار دید. برنداشتت. گیتت:  روزشبانهنقل است که یکبار سه 

نانی گرم در دهان گرفته، بیامتد و  که دیدبرفت تا گیاه برهیند و بخورد. گوسیندی «. کسی افتاده باشد!

ند به سخ  درآمد و گیتت: مت  ی بگردانید. گوسیرو«. مگر از کسی ربوده باشد!»پیش او بنهاد. گیت: 

دستت دراز کتردم تتا نتان »گیتت: «. ختدای ةاویی. بگیر، روزی خدای از بنتد ةآن کسم که تو بند ةبند

 (.13: 1939، عطّار) «ست خود دیدم و گوسیند ناپدید شدبگیرم، نان در د

مَشىَ فَذرَأَ  دِینَذارَاً فِذی  ثَلَاَثَ َ أَیَّام. ال یَأکُلُ شَیئاً، ثُمَّ إنَّ أُوَیسَ القَرَنِی رَضِیَ اَهللُ عَنهُ مَكَثَ منابع عربی:

 (.1/11: 1113( و )اب  جزری، 1/13: 1111 )اب  کثیر،ألَرضِ... ا

 تصوّفطریقة اویسیه در  .1-2

 کته نبتود حاجتت پیتر بته را ایشتان کته گویند اویسیان را ایشان که باشند قومی که گوید: بدانمی عطّار

 ظتاهر بته اگرهته. داد را اویتس کتههنتان غیتری، ةواستطبی دهد، پرورش خود حجر در نبوّت را شانای

 حقیقتت بتا و پروردمی نبوّت از. یافتمی وی از پرورش اامّ ندیدةُ( وَالصَّلَو سَّالمُال عَلَیهِ) را انبیا  خواجة

 ذَلِذکَ﴿ نهتد؟ که به روی دولت ای  و رسانند آنجا را که تا. است عالی و عظیم مقام ای  و ؛بود نیسهم

 (.13 :1939، عطّار) (21: )مائده ،﴾یَشَاءُ مَنْ یُؤْتِیهِ اللَّهِ فََْلُ
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و  را گویند که به ظتاهر پیتری نتدارد اویسی در تعبیرات صوفیه کسی»گوید: میفروزانیر  منبع فارسی:

کنتد و بتاط  ب فتیض متیشتود و کستاز روحانیّت حضرت رسول )ص( یا یکی از مشایخ مستییض می

هه اویس قرنی به دیتدار حضترت رستول گرداند. هنانبه انوار معرفت روش  می دهد وخود را جم می

و پیداست که جهت اطمق  مال را با عش  معنویت وی طی نمودب نگردید و مراحل کاکرم )ص( مشرّ

 (.39: 1931انیر، فروزنقل از « )لیظ اویسی بر ای  طاییه همی  نکته است که یاد کردیم

 ان منسوب به اویس قرنی. سخن3

 و اخمص اوست: سخنان اویس همگی نشانة زهد، عبودیت

 انس با حقّ .3-2

«. انس گیرم و بته تتو بیاستایم تا با تو»گیتم: «. را بدی  جایگاه؟و ای پسر حیان هه آورد ت»اویس گیت: 

« نس گیرد و به غیر او بیاستایدرا شناخت با غیر او اجَلَّ( وَهرگز ندانستم که کسی که خدای )عَزَّ»گیت: 

 (.11 :1939، عطّار)

... )ابت  جَلَّ عَزَّ وَ... إِنَّنیِ آنَسَ بِکَ، فَقَالَ أُویسٌ: مَا کُنتُ أَحسَبُ أَنَّ أَحَدَاً یَستَوحِشُ مَعَ اهللِ منابع عربی:

: 1913( و )مقدستی، 1/131: 1112، ا  هبذ )ابت   ؛(1/191: 1113)اب  حمدون،  ؛(1/113: 1111، درید

1/111.) 

 وحدت و تنهایی .3-1

 (.13: 1939، عطّار) «سممت در تنهایی استالوَحدة،  یالسَّالمَ ُ فِ» اویس قرنی گیت:

 ( و )ابت 1/1122تتا: ی، بتییل اصتیهانع)استما. الوَحدَة وَاآلفَذ ُ بَذینَ اإلثنَذینِ.. یمَ ُ فِالسَّال منابع عربی:

 (.1/121: 1311،ستوفیم

 .«ستممت انتدر تنهتایی بتودالَمَ ُ فِذی الَوَحذدَةِ، اَلسذَّ  از اویس روایتت آرنتد کته گیتت:» :منبع فارسی

 (111: 1931، )هجویری

 یاد مرگ و دوری از گناه .3-3

مرگ زیر بالی  دار، هون بخستبی و پتیش »گیت: «. مرا وصیتی ک »حیّان، اویس قرنی را گیت: هرم ب 

اگتر  کته ؛رخیزی و در خردیِ گناه منگر. در بزرگیِ آن نگر که در وی عاصتی شتویهشم دار، هون ب

 (.12 :1939، عطّار) «گناه را خرد داری، خداوند را خرد داشته باشی

، شتعرانی( و )1/31: 1332)جُنْدی، ... إِذَا قُمتَ ینِکَصبَ عَنُ اجعَلالمَوتَ إِذَا نِمت، وَ تَوَسَّدِ منبع عربی:
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1912 :1/11) 

 های روحآفت .3-2

اویس قرنی را گیتند: نزدیک تو مردی است که سی سال است تا گوری فروبرده است و کینی در گور 

او را بدیتد،  و ؛گرید که نه شب آرام دارد و نه روز. )اویس آنجا رفتآویخته و بر لب گور نشسته و می

سی سال است تا گور و کی  تتو را از یا فمن! »او را گیت:  نحیف و زرد شده و هشم در مغاک افتاده(،

آن مرد بته نتور او «. ای  هر دو بتِ راه تواند و ؛ایماندهدو بازاست و تو بدی  هر بازداشتهالی( خدای )تع

 (3)بتزد و جتان بتداد و در آن گتور و کیت  افتتاد. اینعترهآن آفت در خود بدید، حال بر او کشف شد، 

 (.19: 1939، عطّار)

 مردم ریپندناپذی .3-5

آنجتا معیشتت »گیتتم: «. به شتام»گیت: «. کجا فرمایی که مقام کنم؟»یّان به اویس قرنی گیت: حهرم ب 

 (.12 :1939، عطّار) «بدو غالب شده است پند نپذیردکه شرک  هااُبّ از ای  دل»گیت: «. هگونه بود؟

امِ قَذالَ هَذرِمٌ کَیذ َ قَالَ هَرِمٌ بنُ حَیَّانَ لِأُوَیسِ القَرَنِی أَینَ تَ منابع عربی: أمُرُنِی أَن أَکُوُنَ فَأَومَأَ إِلَذى الشذَّ

تتتا: ( و )غزالتتی، بتتی1/131: 1112 ا ، هبذذ )ابتت   ؛(1/113: 1111 ،)ابتت  دریتتدقَذذالَ أُوَیذذسُ... المَعِیشذذَ ُ 

11/113.) 

 . مقامات و حاالت روحی اویس قرنی2
 اجتناب از نقل روایات .2-2

لَوةُ وَ خبتری روایتت کت ، از رستول مترا»حیّان گیت: رم ب ه المُ()عَلَیذهِ الصذَّ مت  او را »گیتت: «. السذَّ

شتغل  که مرا ختود، که محدّث باشم و میتی و مُذکِّر و نخواهم ا اخبار وی از دیگران شنیدمامّ ؛درنیافتم

 (.11 :1939، عطّار« )پردازماست که بدی  نمی

ا، أَوْ  قال اویس القرنی: إِنِّی أَکْرَهُ منابع عربی: أَنْ أَفْتَحَ هَذَا البَابَ عَلَى نَفْسِی، أَنْ أَکُونَ مُحَدِّثًا، أَوْ قَاصذا

 (.131: 1313( و )ذهبی، 3/191: 1331د، )اب  سع مُفْتِیًا...

 کثرت عبادات .2-1

نمتاز فتار  ( گیت: رفتم تا اویس را بینم. در نمتاز بامتداد بتود. هتون از رَحمَ ُ اهللِ عَلیهِربیع خَثیم )الف: 

روز از نمتاز تا نماز پیشتی  بگتزارد. فتی الجملته سته شتبانه شد، به تسبیح مشغول شد. همچنان برنخاست

داشتتم. انتدک ختواب در هشتمش آمتد. در نپرداخت و هیچ نخورد و نخیت. شب ههارم او را گوش 
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سیار ختواب و از شتکم گیرم از هشم ببار خدایا به تو پناه می»حال با ح  )تعالی( مناجات کرد و گیت: 

 (.13: 1939، عطّار) او را تشویش نداشتم و بازگشتم«. مرا ای  بسنده آمد»با خود گیتم: «. بسیار خوار

رَبیعُ بنُ خَیثَم. قَالَ: أَتَیَتُ أُوَیسَ القَرَنِی فَوَجَدتُهُ جَاِلساً قَد صَلَّى الفَجرَ فَقُلتُ لَذا اَشذلَلُهُ عَذنِ  منابع عربی:

 (.2/13 :1112( و )اب  عساکر، 1/13: 1112)نیشابوری،  ؛(1/13تا: )نراقی، بی... التَّسبِیحِ

جودِ»گویند که اویس قرنی در عمر خود هرگز شبی نخیتی. شبی گیتی: ب:  و آن شتب  «هَذَا لَیلَ ُ السذُّ

رکتوع روز کتردی و شبی به  «هَذَا لَیلَ ُ القِیامِ» سر بردی و گیتی:ه سر بردی و شبی به قیام به به سجده ب

 (.13: 1939، عطّار) «کُوعِهَذَا لَیلَ ُ الرُّ»و گیتی: 

کَانَ أُوَیسٌ إذَا استَقبَلَ اللَّیلَ قَاَلَ: یَا نَفسُ، اللَّیلَذ ُ القَیذامُ، فَیَصذِ ُ قَدَمَیذهِ حَتَّذى یُصذبِحَ، ثُذمَّ  منابع عربی:

: 1111)اب  جوزی،  ؛(3/111و  2/13: 1112)اب  عساکر،  ؛(1/111تا: )غزالی، بییَستَقبِلُ اللَّیلَ َ الثَّانِی َ... 

 (.1/111: 1911خادمى، ( و )1/212: 1313)ذهبی،  ؛(1/11و  1/11

 اعتنایی به دنیابی .2-3

شمردیم. آخر از او درخواست کتردیم تتا نقل است که همسایگان او گیتند که: ما او را از دیوانگان می

رای خویش و یک سال برآمدی که او را وجوهی نبتودی کته بتدان روزه ای ساختیم، بر در ساو را خانه

 و ؛خرما هیدی و شبانگاه بیروختی و در وجه قوت نهتادی ةگاه دانگشادی. طعام او از آن بودی که گه

 (.11 :1939، عطّار) ها بیروختی و به صدقه دادیاگر خرما یافتی، دانه

نَتانِ... فَإِنَّ أَهلَهُ ظَنَّوُا أَنَّ منبع عربی: هُ مَجنُونٌ، فَبَنَوا لَهُ بَیتَاً عَلَى بَابِ دَارِهِم فَكَانَ یَأتِی عَلَیهِ الَسَّنَ ُ وَالسذَّ

 (.2/13: 1112)اب  عساکر، 

 اهتمام به نماز .2-2

نگ ست ؛هتای مت  باریتک استتساق»، کودکان او را سنگ زدندی. او گیتی: فرورفتیبه هر محلتی که 

، عطّتار) «نه غتم پتای ؛آلود نشود و از نماز نمانم که مرا غم نماز استپای م  خوناندازید تا  ترکوهک

1939: 11.) 

بیَانُ یَرمُونَذهُ بِالحِجَذارَةِ، فَیَقُذول: إِن کَذانَ البُذدَّ فَذارموُنِی  منابع عربی: کَانَ أُوَیسُ القَرَنِذی إِذَا رَآهُ الصذِّ

)مقدستی،  ؛(1/31تتا: )قزوینتی، بتی ؛(9/31تتا: بتی )غزالی، ؛(1/939و  1/993تا: )قشیری، بیبِالصّلارِ... 

 (.1/131 تا:( و )محمد حسی  یعقوب، بی1/23: 1913
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 هدف خلقت .2-5

او معتقتد استت انستان بترای  .استتکتریم قترآن  مطتاب بارة هدب خلقت انسان دیدگاه اویس قرنی در

چنتی  او بتر انتد. هم  نشدهشد بیهوده خلبامی هاآنو آسمان و زمی  و آنچه بی   عبادت خل  شده است

 شناسند:ها ح  و حقیقت را نمیای  باور است که اکثر انسان

ی ان » گیت:«. تا از تو بشنوم برخوانآیتی »هرم ب  حیّان به اویس قرنی گیت:   اعذوذُ بذاهلل مذن الشذّ

جِذنَّ وَاإلِنْذسَ إِلَّذا تُ الوَمَذا خَلَقْذ﴿فرماید حت  )تعتالی( هنی  می )و زار بگریست( پس گیت:«. الرجیم

مَذا خَلَقْنَاهُمَذا ﴿، (13انبیتا : ) ،﴾رْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَاألَ﴿، (23ذاریات: ) ،﴾لِیَعْبُدُونِ

، برخوانتد. (11دخان: )، ﴾الرَّحِیمُ عَزِیزُهُوَ ال﴿ الی قوله .(93دخان: )، ﴾حَقِّ وَلَكِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَإِلَّا بِال

 (.11: 1939، عطّار) بانگی بکرد که گیتم هوش از وی برفت آنگاه

 . شهادت اویس قرنی5
 در او موافقتت بر و عَنهُ( آمد ا ُ علی )رَضِیَ المؤمنی امیر پیش اویس قرنی که گیتند هنی  عمر آخر در

 (.11 :1939، عطّار). «اً وَمَاتَ سَعیداًشَ حَمیدعَا» .شد شهید تا کردمی حرب ی صیّ

: 1113)ابت  اثیتر، ؛(1/11تتا: )ابت  جتوزی، بتی قُتِلَ أُوَیْسٌ القَرَنِیُّ یَوْمَ صِفَّینَ مَعَ عَلِیٍّ )ع(. منابع عربی:

 (.1/31تا: ( و )قزوینی، بی1/111: 1111)اب  کثیر،  ؛(11/131: 1313، )ذهبی ؛(1/111

یافتت.  شتهادت صتییّ  حترب روز تتا کتردهمتی حترب وی اعتدای با علی تموافق بر و منبع فارسی:

 (.111: 1931، . )هجویری«یداهِشَعَاشَ حَمیداً وَمَاتَ »

نگ صیی  از برختی از منتابع کید بسیاری از منابع در خصوص شهادت اویس قرنی در جرغم تأعلی 

سیستتان  مکان وفات او را در (1/133: 1111) از جمله اب  حنبل .ید که در ایران فوت کرده استآمیبر

 ون اشاره به مکان فتوت او وفتات او( دانسته است. اب  حجر نیز بد111و  1/111 :همانو یا آذربایجان )

مستتوفی هتم فتوت او را  حمتدا  (.1/113: 1111)عسقمنی،  را در زمان بازگشت از ایران دانسته است.

اویس قرنی در منطقه کرمانشاه به  (.391: 1931)مستوفی،  است.ردستان و نزدیک کرمانشاه دانسته در ک

 شود:ویس نازار مشهور است. انعکاس احترام او در ادبیات بومی کرمانشاه در دو بیت زیر دیده می

 بیا بتا هَتم بِریمتان وَیتسِ نتازار

 بِپُرسیمان از او در مَسلَک عش 
 

 بَتترَی پتتابوسِ اون پیتترِ ختتدایار 

 ناکتتارمَتتنَم یتتا تتتو عزیتتزِ دل گُ
 

 (91: 1913ی، ئ)لیمو
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ستخنان دیگتری از  ،ایتماشتاره کترده هتاآن ةهشمعموه بر حکایات و اقوالی که در ای  مقاله به سر 

ایت  ستخنان  ؛را در ادب فارستی و عربتی نیتافتیم هاآننقل شده که منابع  ولیاءاأل تذکرةاویس قرنی در 

 عبارتند از:

هزار فرشته بیافریند، در صورت اویس تا اویتس در میتان ایشتان بته فردای قیامت، ح  )تعالی( هیتاد . »1

ا ( که اویس در میان کدام است  ماشا  االعرصات برآید و به بهشت رود تا هیچ آفریده واقف نگردد )

تا در آخترت  داشتو خود را از خل  دور می کردة تواری عبادت میکه در سرای دنیا ح  را در زیر قبّ

انبیتا   جتةخوا»خود ایت  ستخ  را بتا عبتارت  عطّار) (.13 :1939، عطّار) «غیار محیوظ ماندنیز از هشم ا

 (.کرده استنقل « )ص( گیت

کته کستی متر هنتان ؛در بهشت از کوشک خود بیرون آیتد( المُالسَّو ةُلوالصَّ یهِلَ)عَ . فردا خواجة انبیا 1

رنتج مبتر کته »نتدا آیتد کته: «. اویتس را»گویتد: « طلبی؟را میه ک»کسی را طلب کند. خطاب آید که: 

 ﴾فِی مَقْعَدِ صِدْق.﴿فرمان رسد کته « الهی کجاست؟»گوید: «.که در دنیا او را ندیدی، اینجا نیز نبینیهنان

: 1939، عطّتار) «بیند، تتو را هترا بینتد؟که ما را کسی»فرمان رسد که: «. مرا بیند؟»گوید که:  .(22قمر: )

 (.کرده است نقل «در اخبار غریب آمده است»را با عبارت  روایتای   عطّار(. )13

که اگر تیر به پهلتوی وی زننتد در نمتاز، خبتر آن»گیت: «. خشوع در نماز هیست؟» او پرسیدند که . از9

هگونه باشد کستی کته بامتداد برخیتزد و ندانتد کته شتب خواهتد »گیت: «. ای؟هگونه»گیتند:  «.ندارد

اگر تتو ختدای »گیت:  و ؛«زادی و درازی راهآه از بی»گیت: «. ه است؟کار تو هگون»گیتند: «. زیست؟

هگونته بتاورش »گیتنتد: «. را پرستی به عبتادت آستمانیان و زمینیتان، از تتو نپذیرنتد تتا بتاورش نتداری

یزی دیگتر ایم  باشی بدانچه تو را پذیرفته است و فار  بینی خود را در پرستش و به ه»گیت: «. داریم؟

 (.13 :1939، عطّار) «مشغول نشوی

بتود: طعتام ختوش  ترنزدیتکهرکته سته هیتز را دوستت دارد، دوزو بتدو از رگ گتردنش ». گیت: 1

 (.13 :همان) «وم با توانگران نشست خوردن، دوّم لباس خوش پوشیدن و سیّ

داننتد قتدر  ایشتان گیتی.« اویس، اویس»ذکر ای  بود که )رَحمَ ُ اهللِ عَلَیهِ(  . شیخ ابوالقاسم گرگانی را2

 (.13: همان) ایشان

 (.13: همان) «ه شیءٌییَخفَی عَلَ مَن عَرَفَ اهللَ ال» . و سخ  اویس است که3

 (.113 همان:) «عَلَیکَ بِقَلبِکَ» .3
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ولی در هیچ منبعی از اویس ذکر نشتده استت  ؛ای  عبارت در منابع عربی به صورت مثل ذکر شده است

 (.1/111: 1911ى، ( و )خادم1/11: 1113جزری،  )اب 

یحَ ِ الخَلذقِ، وَطَلَبذتُ المَذرَوءَةَ . »8 طلبتُ الرِّفع َ فَوَجَدتُهُ فی التَّواضُعِ، وَطَلَبتُ الرِّئاسَ َ فَوَجَدتُهُ فِذی نَصذِ

ی، وطَلَبتُ الشّرفَ طَلَبتُ النّسب َ فَوَجَدتُهُ فِی التَّقوَفَوَجَدتُهُ فِی الفَقرِ، وَ رَفَوَجَدتُهُ فِی الصِّدقِ، وَطَلَبتُ الفَخَ

 (.11 :1939، عطّار)« فَوَجَدتُهُ فِی الزُهدِ فَوَجَدُتُه فِی القَناعَ ِ، وطَلَبتُ الرّاح َ

«. !بلی»گیتند: «. اید؟شما او را دیده»گیت: «. یا اویس هرا نیامدی تا پیغمبر را بدیدی؟». فاروق گیت: 3

عجتب «. اید، بگویید که: ابروی او پیوسته بود یا گشاده؟اید. اگر او را دیدهة او را دیدههمگر جب»گیت: 

نقتل »ای  حکایت را با عبتارت  عطّار) (.19 :همانگیت، از هیبتی که اویس را بود. )هیچ نتوانستند  آنکه

 آورده است(.« است

 نتیجه
ص بته عش  و اخم .تی معنوی و آمیخته با افسانه استاویس قرنی در متون تاریخی و ادبی دارای شخصیّ

ای از دراویش خود را منستوب ای که طاییهبه گونه ؛های اوستگیپیامبر و برخی کرامات از جمله ویژ

 د.داننبه او می

 ولیذاءاأل تذذکرةاشتاره کترد دو کتتاب  هتاآنتوان به تری  منابعی که برای شناخت اویس میاز مهم 

اویتس  ات پتراکنتتده دربتتارةمعتاطّتوع تهجویری استت. از مجمت کشف المحجوبنیشابوری و  عطّار

ی  بته ت از ارادتمندان علتی )ع( بتوده و بته احتمتال زیتاد در جنتگ صتیّگردد که ای  شخصیّمعلوم می

 کته در منطقتة کرمانشتاه بته عنتوان مقبترة زیارتگاهیای  صورت  بدیهی است در .شهادت رسیده است

دهد حکایات و اقتوال مربتوط بته نشان میای  پژوهش دف  او باشد.  تواند محلّاویس شهرت دارد نمی

 کوتاهی است که به مکّه و مدینه رفته است. ةاویس همگی مربوط به دور
 

 هانوشتپی

همگتی بته ستبب عمقته بته او  ،ی اقوال شیاهی مشهور است که مردم پس از شهادت اویتس قرنتی در جنتگ صتیّدر  (1)

هیت گروه در تاریکی هیت جنازه را به گمتان اینکته اویتس قرنتی استت بته  .خود شدند خواستار دف  جنازة او در منطقة

 کرمانشاه منتقل شده است. )از تقریرات شیاهی استاد فرشید یوسیی(. به منطقة هایکی از جنازه .مناط  مختلف بردند

(1) 

 یثتترب ستتوی قتترن اویتتس ستترد آه بتته
 

 مبتتدا ستتوی جبتتل معتتاذ رمگتت عشتت  بتته 
 

 (313: 1931 ،عطّار)
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 اویتتس ریتتشِ بهتتر دلِ از کتته دانیتتد هتتیچ
 

 آیتدمی قترن هبت یثترب جانب کز کیست 
 

 (111: 1931)خواجوی کرمانی،  

 نشتتتی حتتترم حبیتتتب خیتتتال بتتتا پیوستتتته
 

 بتتتود راز بستتتتان بلبتتتل اویتتتس جتتتان 
 

 (139: همان)

 در آن نیس که برآید نسیم گلشت  شتوق
 

 قتترن اویتتس دم یثتترب لبتتلب بتته رستتد 
 

 (911: همان)

 اویتتس بشتتنود امتتروز آواز ستتمع کتتو تتتا
 

 وار اندر بهتارشود غوّاص رّخضر کو تا دُ 

 

 (111: 1911)سنایی، 

(9) 

 یکان یکان حبشتی ههتره و یمتانی اصتل
 

 هنتتتر اویتتتس همتتته معنتتتی بتتتمل همتتته  
 

 (111: 1912)خاقانی،  

 حبشتتی بتتمل روی تتتو گتتهنزهتتت ةپتترد
 

 قرنتتی اویتتس جتتان تتتو راپردةستت عتتودِ 
 

 (331: 1911)سنایی،  

 اندلیظ او را برده آن خداوندی که لطف و
 

 عتدن رّدر یم  نجم یمت  و انتدر عتدن دُ 
 

 (133: همان)

 ها باشتد ز آزتا ترا در دل هو قارون گنج

 ستهیل هرگتز تو نتابتد ز آستمان در دیار
 

 هند گویی از اویس و هند گویی از قرن 

 ید سهیلت قصد ک  سوی یم باگر همی
 

 (313: همان)

 که بینی پستند کت ل  خوش ز هریک خُ

 یک لحظه هر که نیک شود مغتتنم شتمار
 

 یمتتت  دولتتتت ستتتند شتتتد ستتتهیل متتت ِیُ 

 قتتترن رونتتت  ستتتبب شتتتد اویتتتس قتتترن
 

 (32: 1913)جامی، 

 را به شرح زیر آورده است: سخ  پیامبر )ص(ای   مثنوی معنویدفتر ههارم  مولوی در (1)

 صتتتبا  دستتتت بتتتر گیتتتت محمتتتد کتتته

 عجتتتتب بتتتتوی قتتتترن از و اویتتتتس از
 

 ختتتتدا... بتتتتوی آیتتتتدممتتتتی یمتتتت  از 

  ...طتترب پتتر و کتترد مستتت را نبتتی متتر 
 

 (1/233: 1931)مولوی،  

 های زیر در مثنوی آمده است:مضمون ای  سخ  پیامبر )ص( به شکل -

 تتتتتا بیتتتتابی بتتتتوی خلتتتتد از یتتتتار متتتت 
 

 هتتتون محمتتتد بتتتوی رحمتتتان از یمتتت  
 

 (1/211: همان)
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 دور راه از بتتترد بتتتوی هتتتون مصتتتطیی
 

 بختتتتور متتتتا دهتتتتان از نیابتتتتد هتتتتون 
 

 (1/911: همان)

 حضرت رسول )ص( منعکس شده است: سخ ای  نیز در شعر فارسی 

 بته مشتتامم آیتد کتته استت بهشتت انیتاس 
 

 قرن خاست سوی از هک س ستتاوی ویتا بتی 
 

 (11: 1931)خواجوی کرمانی، 

 عقی  و لعل م  نظریُ از و گل را کند سنگ
 

 دانستتت یمتتانی بتتاد نیتتس قتتدر کتته هتتر 
 

 (21: 1913)حافظ، 

 دل آه اویتتتس قرنتتتی از مجمتتتر گتتتویی
 

 آرد رحمتتان حضتترت نیتتس محمتتد بتته 
 

 (93: 1931، غزنوی)

 گر به یثرب اتیاق افتد که روزی بگذرید
 

 دتاد آوریتتی رنتق درتتان ستتاوی آه و هتالتتن 
 

 (113: 1931)خواجوی کرمانی،  

 بتتتمل ستتتیاهی از و اویتتتس ستتتپیدی از
 

 راردگتوحی ک ز دادن رتخب دتدان ییتمصط 

 (111: 1911)سنایی،  

کنتد کته کتاش عمر بتا دیتدن مقتام معنتوی اویتس آرزو متی است. درآوردهای  حکایت را به نظم  نامهالهیدر  عطّار (2)

 آورد.داد و جایگاه اویس را به دست میخمفت را می

 یش اویتس آمتتد بته جتتوشعمتر پتتهتون 

 بتتتود خریتتتداری گتتتر خمفتتتت ایتتت 
 

 گیتتتتت افکنتتتتدم خمفتتتتت در فتتتتروش  

 .بتتتود.. دینتتتاری بتتته گتتتر فروشتتتممتتتی
 

 (99: 1913، عطّار) 

 حکایت را در دیوان خود به ای  شرح آورده است: ای  ایاوحدی مراغه -

 دل متتتتا جتتتتز ایتتتت  امتتتتانی نیستتتتتت

 نتتته بتتته ایمتتتان کشتتتید ستتتوی یمتتت 

 حالبصتتتتتاحرقتتتتته آن دو خحامتتتتتل 

 کتتتترد گوییغیتتتتبامتحتتتتان دیتتتتد و 

 شتتتتتد ستتتتتعادت صتتتتتاحب یمنتتتتتی
 

 کتتتته ایمتتتتان متتتتا یمتتتتانی نیستتتتتز آن 

 خرقتتتتتة مصتتتتتطیی اویتتتتتس قتتتتترن 

 کتته از ایشتتان رستتید دیتت  بتته کمتتال...  

 طلتتتتتب خرقتتتتتة دو تتتتتتویی کتتتتترد... 

 شتتتتتد... زیتتتتتادت یقتتتتتی  را متتتتتدنی
 

 (231: 1932)اوحدی، 

 در اشعار فارسی منعکس شده است:حکایت آمده  عش  و عمقة اویس به پیامبر )ص( که در ای مضمون  (3)
 نتتتتامم کتتتتاویس متتتترا تتتتتو رب یتتتتا

 

 ...تمتتتتتتتامم محمتتتتتتتدی عشتتتتتتت  در 
 

 (111: 1921)نظامی، 
 سرای ماستهرشب فضای کوی تو خلوت

 

 زنتتد قتترن از عشتت  نوبتتت اویتتس آری 
 

 (13: 1931)خواجوی کرمانی،  
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 است:به نظم آورده  نیز نامهالهیای  حکایت را در  عطّار (3)

 راز محرمنتتتتتتا ای گیتتتتتتت شاویستتتتتت
 

 ...بتتاز حتت  ز مانتتدی کیتت  و بتتدی  گتتور 
 

 (919: 1913، عطّار)

 منابع

 قرآن کریم -

 ، قم: انتشارات سيد الشهداء.عوالی الآللی(، 5041) ابن ابى جمهور، احسائى -

الكدييم الممدي ، حمد عبدد، تحقيق: مشرح نهج البالغ (، 5051اهلل )الدين بن هبةحامد عزابن أبي الحديد، أبو -

 بييوت: دار الكتب العلمية.

)السفيالثالث(، تحقيدق: التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبی خیثم  (، 5041ابن أبي خيثمة، أبو بكي أحمد ) -

 صالح بن فتحي هالل، القاهية: الفاروق الحديثة للطباعة والمشي.

، تحقيق: علي محمد مع وضدو أسد اللاب  فی معرف  الصحاب (، 5051أثيي، أبو الحسن علي بن أبي الكيم )ابن  -

 دار الكتب العلمية.بييوت: عادل أحمد عبد الموجود، 

، تحقيق: عمي عبد السالم تدمي ، بيديوت: الكامل فی التاریخ(، 5051) ---------------------- -

 دار الكتاب العيبي.

، تحقيدق: محمدد ر الفائح فی ذکر منتنزه عن الذنوب والقبائحالزه(، 5041) لدين أبو الخييجزر ، شمس اابن  -

 عبد القادر عطا، بييوت: دار الكتب العلمية.

 الحديث.، القاهية: دارصف  الصفوة(، 4444) لفيج عبد اليحمنجوز ، جمال الدين أبو اابن  -

وسد  الهداد ، بيديوت: عدالم ، تحقيدق: يالبلدان(، 5051ابن الفقيه، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن إسحاق ) -

 الكتب.

 ، دار البشائي االسالمية.حفظ العمر(، 4440) ---------------------------- -

، تحقيق: سامي بدن سديد خمدا  تاریخ إربذل(، 5814مستوفي اإلِربلي، المبارك بن أحمد بن المبارك )ابن  - 

 الصقار، العياق: دار اليشيد للمشي.

 ، بييوت: دار صادر.التذکرة الحمدونی (، 5051حسن بن محمد بن علي بن حمدون )ابن حمدون، محمد بن ال -

 الطبعدة شداهين، السدالم عبدد محمدد ، تحقيق:الزهد(، 5044) حمبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد أبو ابن حمبل،-

 العلمية. الكتب دار :بييوت ،األولى
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، تحقيدق: السديد مصدطفى مذن أمذالی ابذن دریذد تعلیق(، 5045ابن دريد األزد ، أبوبكي محمد بن الحسن ) -

 السموسي، الكويت: المجلس الوطمي للثقافه والفن واآلداب بالكيت )قسم التياث العيبي(.

، تحقيدق: إحسدان عبدا ، ال بقذات الكبذر (، 5811ابن سعد، محمد بن سعد بن مميع أبو عبد اهلل البصدي  ) -

 بييوت: دار صادر.

، تحقيق: عادل أحمدد الكامل فی ضعفاء الرجال(، 5051محمد أبو أحمد الجيجاني ) ابن عد ، بن عبد اهلل بن -

 .بييوت: دار الكتب العلمية ،األولى الطبعةعلي محمد معوض،  –عبد الموجود 

، تحقيق: عبد اهلل بن محمدد بدن تنزیه الشریع  المرفوع (، 5988ابن عياق، نور الدين على بن محمد بن علي ) -

 دار الكتب العلمية.بييوت:  ، الصديق الغمار

، تحقيق: عميو بن غيامة العمديو ، تاریخ دمشق(، 5051ابن عساكي، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل ) - 

 بييوت: دار الفكي للطباعة والمشي والتوزيع.

 مكتبة المعارف. :وت، تحقيق: علي شيي ، بييالبدای  و النهای (، 5041)أبو الفداء إسماعيل بن عمي ابن كثيي،  -

 ، بييوت: دار الغيب اإلسالمي.المجموع اللفی (، 5041ابن هبة اهلل، محمد بن محمد ) -

 ، بييوت: دارالكتب العلمية.الزهد(، 5044احمد ابن حمبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد ) -

، تحقيق: كيم بن حلمي بن حینسیر السل  الصال(، تا)بي إسماعيل األصبهاني، محمد بن الفضل بن علي القيشي -

 فيحات، اليياض: دار الياية للمشي والتوزيع.

 ، اليياض: دار الوطن المشي.معرف  الصحابه(، 5881) ------------------------------- -

 ، به كوشش سعيد نفيسي، تهيان: اميي كبيي.کلیات اوحدی(، 5911ا  )اوحد  مياغه -

 .تهيان: نگاه ،، مقدمه و تصحيح: محمد درويش، چاپ دومدیوان(، 5918جامي، نور الدين عبداليحمن ) -

، تحقيق: محمد السلوك فی طبقات العلماء والملوك(، 5881)جُمْد ، محمد بن يوس  بن يعقوب، أبو عبد اهلل  -

 .صمعاء: مكتبة اإلرشاد ،بن علي بن الحسين األكوع، الطبعة الثانية

 ارديبهشت.، تحقيق: قاسم غمي و محمد قزويمي، تهيان: دیوان(، 5911حافظ، خواجه شمس الدين محمد ) -

تهديان:  ،، تصحيح: ضياء الدين سدجاد ، چداپ دومدیوان(، 5911خاقاني، افضل الدين بديل بن علي نجار ) -

 .زوّار

 خدمات فيهمگي كيمان.، كيمان: غزلیات(، 5914خواجو  كيماني ) -
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، تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد المؤتل  و المختل (، 5041الحسن علي بن عمي بن أحمد ) الدار قطمي، أبو -

 بييوت: دارالغيب اإلسالمي. ،القادر، الطبعة األولى

جلد  ،تا(، زيي نظي احمد صدر حاج سيّد جواد ، كاميان فاني و بهاء الدين خيمشاهي)بي عالمعارف تشیّ دایرة -

 .شهيد سعيد محبّينشي  ،، چاپ چهارمدوم

، تحقيق: عمي عبدد السدالم وفیات المشاهیرتاریخ اإلسالم و(، 5811)  محمدالذهبي، شمس الدين ابو عبد اهلل -

 تدمي ، بييوت: دار الكتاب العيبي.

، تحقيق: شعيب االرناووط، بييوت: مؤسسه عالم النبالءسیر أ(، 5811) ---------------------- -

 اليسالة.

ت: دار المعيفدة للطباعدة ، بييوعتدال فی نقد الرجالمیزان اإل(، 5819) ---------------------- -

 والمشي.

 ، به سعي و اهتمام: مدر  رضو ، تهيان: سمايي.دیوان(، 5914سمايي، ابو المجد بن آدم ) -

، بيديوت: ع الآللىء المصنوع  فی األحادیث الموضو(، 5881) الدينسيوطي، عبد اليحمن بن أبي بكي جالل  -

 دار الكتب العلمية.

مكتبة محمد المليجي الكتبدي ، مصي: ال بقات الكبر (، 5951) شَّعْياني، عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحَمَفي -

 وأخيه.

، تحقيق: عادل أحمدد عبدد اإلصاب  فی تمییز الصحاب (، 5051)، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد عسقالني -

 عوض، بييوت: دار الكتب العلمية.الموجود و على محمد م

 ، بييوت: دار المكتبة العلمية.الَعفاء الكبیر(، 5810عقيلي، محمد بن عمي و بن موسى بن حماد ) - 

 .، به اهتمام محمد استعالمي، تهيان: زوّارتذکرة االولیاء(، 5919)ور ، فييد الدين نيشاب عطّار -

صحيح حميد حميد، ميكز پخش: كتاب فيوشي فخدي راز ، ، تمن ق ال یرتا(، )بي ---------------- -

 باد.آشاه 

 ، تهيان: ميكز انتشارات علمي و فيهمگي.دیوان ع ّار(، 5914) ---------------- -

 ، تصحيح: فؤاد رحيمي، تهيان: زوّار.نامهالهی(، 5911) ---------------- -

 ، بييوت: دار المعيفة.الدینإحیاء علوم (، تاغزالي، ابو حامد محمد بن محمد )بي - 

 تهيان: اساطيي. ،، تصحيح: تقي مدر ، چاپ دومدیوان(، 5914غزنو ، سيد حسن ) -
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 تدوين و گيدآور : مييم السادات رنجبي، نشي پيستش. ،فرهنگ فروزانفر(، 5910فيوزانفي، بديع الزمان ) -

 يي.تهيان: اميي كب ،، چاپ دوماحادیث مثنوی(، 5901) ------------ -

 ، بييوت: دار صادرآثار البالد وأخبار العبادتا(، بن محمد بن محمود )بيا اقزويمي، ذكيي -

، تحقيق: اإلمدام الددكتور عبدد الحلديم الرسال  القشیریه(، تا)بي قشيي ، عبد الكييم بن هوازن بن عبد الملك -

 محمود و الدكتور محمود بن الشيي ، القاهية: دار المعارف.

 ، انتشارات كيمانشاه.یژانگالر(، 5911علي ) ي،ليموئ -

بریق  محمودی  فی شرح طریق  محمدی  و شریع  نبوی  (، 5901محمد الخادمى، محمد بن محمد بن مصطفى ) -

 ، مطبعة الحلبي.فی سیرة أحمدی 

المكتبدة القداهية: أصول الوصذول إلذى اهلل تعذالى، (، تا)بي محمد حسين يعقوب، أبو العالء محمد بن حسين - 

 التوفيقية.

 (، تاريخ گزيده، به اهتمام دكتي عبل الحسين نوائي، تهيان: اميي كبيي. 5910مستوفي، حمداهلل ) -

 تهيان: اميي كبيي. ،، چاپ بيست و ششمجلد پمجم ،فرهنگ معین(، 5911) معين، محمد - 

، دمشدق: مكتبدة دار القاصذدِین مختصر منهاج(، 5918مقدسي، نجم الدين أبو العبا  أحمد بن عبد اليحمن ) -

 البيان.

 ، مصي: المطبع الشيقيه.جمع الوسائل فی شرح الشمائل(، تا)بي مال علي الهيو ، نور الدين على بن السلطان -

(، مثمو  معمو ، تصحيح و مقدّمه بهاءالدّين خيّمشاهي، چداپ 5911الدين محمّد بلخي رومي )مولو ، جالل -

 دوّم، تهيان: دوستان.

 (، جامع السعادات، تحقيق: محمد كالنتي، المج  األشيف: مطبعة المعمان.تانياقي، شيخ محمد مهد  )بي -

، تحقيق: أبو هاجي محمد السعيد بدن بسديوني عقالء المجانین(، 5041) بن محمدنيسابور ، أبوالقاسم الحسن  -

 زغلول، بييوت: دارالكتب العلمية.

 تهيان: امييكبيي. ،، چاپ سومسهکلیات خم(، 5915) نظامي گمجو  -

کشذ  (، 5911) «011 وفدات»الهجدويي  الغزندو ،  هجويي  غزنو ، ابو الحسن علي بن عثمان الجلّدابي -

 ژوكوفسكي، تهيان: كتابخانه طهور . -، تصحيح: دالمحجوب

ر سدي ، مكدة ، تحقيق: أحمد محمدد ندوتاریخ ابن معین )روای  الدوریّ((، 5988يحيي بن معين، أبو زكييا ) -

 المكيمة: ميكز البحث العلمي و إحياء التياث اإلسالمي.
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 53-33م. صص  1122، 2333 بهار، 21، پیاپی 3دورة جدید، شمارة 

 1ایکندوله خانسالما بهمن و فرامرزة حماس ساختی بهدرون نگاهی

 1زادهخلیل بیگ

 دانشگاه رازی ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی
 3آزادی سکینه

 دانشگاه ايالم ،ارشد زبان و ادبيات فارسیکارشناس

 چکیده
 دوران از پ    کرمانش  ا،ی،ی س  راحماس    ش ارر ،(1011-1111 ف -1111 ت) یاکندول    خ  انالم  اس رزاي م

ی ک رد شيگ   ب ا را يیغنا وی حماسی ،اداستانسرودن  کندول ، منطقة ب  ديتبع و نادرشاه سپاه دری گرینظام

ی زب انو  حماس   محت ايی مناسب با یمثن  قالب در منظ می احماس  ،اداستان نيا ازی کي .تگرفيش پ یگ ران

 ري الخ یاب بن رانشاهيا ةنامبهمن از ديتقل ب  را اثر نيا رسد سراينده،می نظرب  . است فرامرز و بهمن رن ان فاخر با

 و، ای فر،ن ب ب  می ب   رن  ان يک ی از هل  ه را زبهم ن و فرام ر حماسیة منظ ماين مقال  . باشد آورده ديپد

ماي   و درونشارر رالوه ب ر  ک ؛ چناناستکردهبررسیساختی و درونم ض ری  ب  لحاظ ی،فر،نب ملّ ةپشت ان

نگاری، زمان، تقدير، ،ا، س گند، نام روز رستاخيز، حکيمان  ،رشق، ت فيق خداوندی ی حماسی منظ م  ازمحت ا

 ةنتيج  اس ت.گفت  س خن ،اراميان  باور،ا، آداب و خ ا،ی،انتقام و کين فريب و نيرنب، ،یگآالت م سيقی هن

س اختی و را ب   لح اظ درون ،ای يک اث ر حماس یويژگی اينک اين منظ م  رالوه بر  ک  دد،پژو،ش نشان می

 .استتاب يافت  نيز در آن بازی ب می و محلّسنن  محت ايی دارد، برخی باور،ا، آداب و

 ی کرمانشاه، ادبيات حماسی، زبان گ رانیمحلّای، بهمن و فرامرز، ادب خان کندول الماسکلیدی: واژگان

 

 

 

                                                           
 10/9/1919 تاريخ پذيرش:    1/10/1910 . تاريخ دريافت:1

 kbaygzade@yahoo.com . رايانامة ن يسندة مسئ ل:0

 azadi275@yahoo.com رايانام : .9



 1919، بهار 10، پياپی 9، دورة هديد، شمارة فصلنامة فر،نب کرمانشاه * 01

 

 

 مهمقدّ .2

 را آنچ   شيخ  ی ت ان ا قلم با ک  است ب دهی بزرگان و شمندانياند شارران، ه النگاه ،ربازيد از رانيا

 و ان يص  فی ، اش  ياند اني ب ب   گ اه ؛ان دکرده مکت ب نثر و نظم ب  گذشت ، نيسرزم نيا مردمان بر ک 

 خل ق ب   و اندگماشت  ت،مّ اين سرزمين مردمانی ،ارشادت و ،ایدالور ذکر ب  گاه و پرداخت  رارفان 

 در را م ردم ني ا ،ن ر ازيی اي دن کي  ، ر ک   ان ددهي ازي دس ت فر،نب و ادب ةپهن در ماندگاری آثار

 اري د ني ا فر،نب و ش ياند انتقال در زين کرمانشا،ی زبان کرد رانشار بنابراين ؛است دادهی ها شيخ 

 در ک   ماس ت گذش تگان راثي م ازی هزئ  یمحلّ ی ،اشا،نام  وی حماس اتيادب. اندداشت  بسزای سهم

 ب   منس  ب مةش ا،نا. اس ت گش ت ی هار وی سار زبان ب  زبان ن،يزمرانيای ايهغراف ازی پهناور ةگستر

 نيسرزم نيا در دراز یروزگار ک  استی مردمان تالش وی زندگی نماتمام ةنيآ ای،کندول  خانالماس

 ازی انب  ، ب ا ريناپ ذوص  ی شک ، با اکن ن و دهيگرد نقل ن يس ب  ن يس افکارشان و ش ياند واند ست يز

 .است دهيرس ما ب  انينيشيپ رس م و سنن ،ديرقا

 ةاي ن ش اخ یگي ری از تب ا،ای و پ يش می و منطق  امروزه سخن گفتن از لزوم گردآوری ادبيات ب 

 ني ا نگارن دگاناست.  یزمين، يک ضرورت فر،نگی و ملّناز درخت تناور فر،نب و ادب ايرابزرگ 

ی اکندول   خ انالم اس ةس رود بهم ن و فرام رز یحماس  ةمنظ م  حفظ وی دارنگ  ،دف با زين ن شتار

 حيتص ح ب   آن از نس خ  چه اری گ ردآور ب ا ،یملّ  فر،ن ب ی،اپشت ان  ازی کي رن ان ب  ،یکرمانشا،

 و رل م داراندوس ت ب   ارزش مند اث ر ني ای فمعرّ ،دف با زين اکن ن و ندا گماشت ت،مّ اثر نيای انتقاد

 ب   ت ان ا، ش ارر نيای رفکی ،ایژگيو ب ی ابيدست ،دف با ويی محت ا ساختی ودرون منظر از معرفت

آثاری در تصحيح، ت دوين، گ زارش و پ ژو،ش برخ ی آث ار  اگرچ  .انددهيازي دست مقال  نيا نگارش

 یو محت  اي یدر م ض ع ساختار ؛ امّااست شدهای انجام ل وخان کندحماسی و غنايی منس ب ب  الماس

ی را،گش ا مقال   ني ا ک   رودم ی آن امي د اس ت. نش ده ای ن ش ت تاکن ن کتاب و يا مقال   اين منظ م 

 آنی ادب  وی فر،نگ  ت راف زونی غن ا و کرمانش اه یمحلّ  ادب در اين منظ م  وتر تازه وبيشتر  قاتيتحق

ت ر ام ب   روش معم  ل و ارهاشايان ذکر است ک  ارهارات مطالعات م ردی و منابع دس ت دوّ. باشد

)/( بي انگر  س مت راس ت اس لش ر دد ک ؛ چناناست،ا صفح  و بيت يا بيت متن اصلی بر اساس شمارة

 فح  و ردد سمت چپ شماره بيت است.شمارة ص

 

 



 01 * ی کرمانشا،یاخان کندول الماس بهمن و فرامرزساختی ب  حماسة نگا،ی درون
 

 

 شاعر حالشرح .1

 هه ان ب   دهي د کرمانش اه ت اب ع از کندول   بزرگی روستا دری قمر ی،جر 1111 سال در خانالماس

ی بعض  در و خانالماس رزايمی گا، وی اکندول  خانالماس را اوی گا،. (01: 1931 ،يیک ب ره) گش د

 و کن دیم  صدق او م رد در رن ان س  نيا. نديگ یمی کردستان خانسالما سر،نب اتيروا و ،ان شت 

 و س ر،نگان از ابتدا در وی کردستان اصالً او ک  استی معن نيا ب ی کردستان خانالماس نديگ یم اينک 

 ب ا افش ار نادرش اهی ، اهن ب در کردس تانی وال  لشکر در و ب د کردستان وقتی وال سپاه دارانپرچم

 اس ت ب  ده دارپ رچم و ک رده ش رکت نيکردنش ی م رزی ، انيس رزم و بغ داد و ر راق رد ، ایرثمان

 .(131: 1911 ،یصالح)

 س پاهی فرمان د، و ش د ن ادر س پاه وارد( 1131-1101) افشار نادرشاهی پادشا، دوران در خانالماس 

 پي ت. داشت رهده رب« شاه رثمان ت پال»ی فرماند، ب ی رثمان سپاه و نادرشاه نيب ک ی هنگ در را سنندج

 ملک م، س رهان ق ل ب  ک  شدی نينشرقب ب  مجب ر خانالماس کلنل  تخلّ اثر بر هنب اين در سنندج

 اس تقرار از سپاه ینادری ههانگشا کتاب در خان یمهد رزايم اظهارات طبق اي و شد نادر شکست بارث

 .(11: 1910 ،پناهيزدان) اندبازم دمجدّ نظم

 ب  د، ک رده خ دمت اوی برای رمر ک  را خانالماس خ د وفادار سر،نب ت،شکس نيا از پ  نادر 

 کندول  ی الق يي ةمنطق  ب   دخت رش س   ،مراه و نم د سلالنّمقط ع را او و کرد مجازاتی عيفج طرز ب 

 و هن ب ةص حن ن د،يبیم  نادرش اه از رای مه ریب  نيا خانالماس چ ن. (ذ: 1919 ،گجری) کرد ديتبع

 اقام ت ،اس ت اوی برای راحت و امن مکان ک  آنجا در و ديآیم کندول  ةمنطق ب  و دهکر ترک را هدال

حماس   نظم ب  و پردازدیمی شارر و شعر ب  و رديگیم دست ب  قلم گذارد،یم کنار را ريشمش ؛کندیم

 س ال ح دودی عن ي دوازد، م ق رن دوم ةم ين در خ انالم اس. (130: 1911 ،یصالح) ش دیم سرگرم ،ا

 ف  ت ل  اريب کندول   در 1011 و 1111ی ، اس ال ةفاص ل در احتم االً و ب ده اتيح ديق دری قمر 1111

 .است کرده

 فرامرز و بهمن ةمنظوم ةخالص .3

 ک   ب   دس ت رس تم کش ت  ش ده ب  د، ب ا( اس فنديار) خ ا،ی پدربهمن پ  از هل س بر تخت، ب  کين

،زار نف ری ب    ش د. فرامرز با سپا،ی سیمی( فرزند رستم) نبرد با فرامرز ةسپا،ی نهصد ،زار نفری آماد

يابی ب  آب و ن ان را کرده و راه دست را در سحرگاه نبرد محاصره ،اآنشاه پردازد. بهمنمقابل  با او می

س پ  بهم ن ب ا حمل   ب    .ش  ندبندد. فرامرز و سپا،يانش در اين نبرد ،زيم ت و کش ت  م یبر آنان می
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ني ز ب   ( آذرگشس ب و گيس يا ب ان ) گي رد. ب ان انر قف  زندانی کرده و ب  اسارت میسيستان، زال را د

پ ردازد و پ   از م ی ، اآنگريزند. سپاه بهمن ب  تعقيب کشمير، از آنجا ب  زابل و در نهايت ب  ختن می

 خب ریب  نيآذربرزگردند. ،مچنين می ش ند و نزد زال زندانیمی نبردی تن ب  تن با سپا،يان بهمن، اسير

 ش د.می با حيل  و نيرنب بهمن، گرفتار و در نزد زال زندانی رانيا ب  ورود با پدر، مرگ از

 فرس تد ک   رس تم تب ردارای در مازن دران م یبيند، آذربرزين را ب  قلع بهمن ب  دنبال خ ابی ک  می 

گي رد م یين در بخش پايانی درهمن و آذربرزنبردی ميان سپاه ب ر،اند.او را در بين راه می( فرزند برزو)

گ ردد؛ چ  ن رو م یاژد، ايی رودر کن د ک   در آنج ا ب اگريزد و تا دربندِ ک  ه ف رار م یک  بهمن می

( آذرب رزين پدر) خ ا،ی فرامرزگ يد: بايد حسرت خ نبيند، با خ د میخ د می آذربرزين را پشت سرِ

اندازد ک  ناگاه کمرگاه بهمن در کام اژد،ا اژد،ا می را بر دل او بگذارم. او خ د را با اين انديش  ب  کام

 کند.زده، بهمن و اژد،ا را دو نيم میش د و آذربرزين شمشير را بر کمرگاه او نمايان می

 هانسخهی فمعرّ .2
 اساس ةنسخ. 2-2

 ش ده ن ش ت ص فح   111در  اله  ردی بمرکّ  ب ا متریسانت 5/13 در 5/15د ابعا بای دفتر در نسخ  نيا

 ب   ک  شدهی پارگ وی فرس دگ دچاری کهنگ سبب ب  آن اوراق ةيحاش. دارد تيب 11 صفح  ،ر و است

 ارزش مند ةنس خ نيا از تيب نيچند ناب دی بارث و شده دهيبری چيق با متن، حفظ دری انگارسهل رلّت

 .است  دمفق( 100 تا 109 و 101 تا 111 ،11 تا 15 صفحات) آن از صفح  ده ني،مچن است؛ دهيگرد

 س فيد، چش م  ا، الی از نيحس ی ح اه نام ب ی شخص ک  ديآیبرم چنين 0011 و 0031 ،ایتيب از 

 بي ت چند ک  است کرده کتابت م،يکر ديّس دوستش خ ا،ش ب  را آن و داشت  بر از را داستان اين اشعار

 داس تان اص لی م تن پايان ب ... و رالم خلقت خداوند، قدرت وص  در تيب 01 همل  از را خ د ةسرود

 و دور خ ان اده از نسخ  کتابت ،نگام ب  سال دو مدّت وی ک  آيدبرمی چنين اتياب نيا از. است افزوده

 چهارش نب ، ش ب در را آن و ن ش ت  روز پ ن  و س تيب در را داس تان او. اس ت داشت  اقامت خرمشهر در

تم ام( ص) امبري پ حض رت وف ات ش ب با برابر ،شمسی س  وی س و صديس و ،زار سال ماهی د پانزد،م

 .است کرده

 ني ا ک  « کش اورزی رل  خط ب  فرامرز و بهمن داستان شد تمام: »شده ن شت  نسخ  نيا انيپا در  البتّ 

 تنه ا و ب رادر) کش اورزی رل ی آق ا اق  ام از آم ده رمل ب  قاتيتحق. است نيّمز شانيای امضا ب  همل 

 امّ ا اس ت؛ ک ردهمی آمد و رفت خرمشهر شهر ب ی ماريب ماندر برای شانيا ک  د،دمی نشان( یو دختر
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 را نس خ  اي ن ايش ان احتم االً. امدين دست ب ی الراطّی ديسفچشم  نيحسی حاهی آقا با شانيا ةرابط از

 .است کرده بردارینسخ  آن روی از و آورده دست ب  خرمشهر در

 زادهگیب لیخل ةنسخ. 2-1

تاي پ ش ده اس ت.  A4بيت ب ده ک  در برگ   011نامعل م است. دارای  کاتب و تاريخ کتابت اين نسخ 

ت رلم ی گ روه زب ان و ادبي ات فارس ی دانش گاه رازی ئ زاده، رض   ،يق ب  خلي ل بي باين نسخ  متعلّ

 کرمانشاه است.

 یهزارخان ناصر ةنسخ. 2-3

 در و تي ب ،ش ت  ص فح ، ر ک   اس ت صفح  151 متر،یسانت 5/13 در 11 صفح  ،ر ابعاد با نسخ  اين

 رط ب ت، ب ا تماس ترلّ ب  و شدهی دارنگ  مرط بيی ها در ظا،راً نسخ  نيا. دارد بيت 1119 مجم ع

 تمش قّ ب ا و ت  ان ح دّ در ک   اس ت شده مح ( 110 صفح  تا 1 صفح  از) صفح  ،ر نيآغاز سطر س 

 اري اخت در آن حيحص  م تن و ش د خ انده حيصح اتياب آن ک  شدی سعی ط الن قيدقا صرف و فراوان

 مح  » ک   ش ده ذک ر پان ش ت در ،اس ت نب ده خ اندن قابل متن ک يی ها،ا در امّا رد؛يگ قرار خ اننده

 و اس ت 101 صفح  دری و نام کنار در شانيا یامضا است، دست در آن کاتب از ک ی نشان تنها«. است

 .است نامعل م ،م نسخ  نيا کتابت خيتار

 یگجر نیام ةنسخ. 2-2

 ،یگج ر نيام ی آق ا ب   قمتعلّ بيت، 1191 و صفح  19ی دارا متر،یسانت 11 در 5/10 ابعاد ب  نسخ  نيا

 کات ب ازی نشان و است شدهی کپی اصل ةنسخی رو از ک  است صحن  شهرستان پرورش و آم زش دبير

 لي دل ب  ی اص ل ةنس خ اوراق ةيحاش . اس ت 00/10/1995 آن کتاب ت ت اريخ ول ی ست؛ين دست در آن

 تع داد. ،س تند مح   واژگ ان از بس ياری لي دل ني،م  ب  و است ب دهی پارگ وی فرس دگ دچاری هنگک

. اس ت ش تريب ا ي  و ر کمت ی  گا،  و تيب 11 یدارا آن صفحات اکثر ؛ستين کساني صفحات در اتياب

 ک  چن ان ؛دارن دی اض اف ةدندان و نقط  اي و ،ستند دندان  و نقط  فاقد م ارد اغلب در نسخ  نيا ،ایواژه

 ت ا است ب ده آن بری سع ک  است دش ار بالعک  اي و اضافی ةدندان داشتن ترلّ ب  کلم  خ اندنی گا،

 .گردد ضبط واژه حيصحی امال و ش د خ انده حيصح ،اواژه نيا ،نظرتدقّ با

 محتوا و هیمادرون .5

 ش  د،یم  آغ ازی انقط   از ،یاس حم  ار آث  گريد  ن چ و استی رزم وی اس حمی داستان منظ م ، نيا

نيک  بر ميتصم وی شا، تخت ر ب ن بهم  س هل آن از آغ. رد يذ پیم ان يا پی انقط  در و داردی اان يم
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 اني پا ةنقط  و فرام رز ش دن کشت  آن اوج ةنقط و ان يم است. ارياسفند خ ا،یخ ن ب  فرامرز ازی خ ا،

 داس تان نيا در« نيک. »است اژد،ا کام درفرورفتن  از شيپ نيآذربرز دست ب  شاهبهمن شدن کشت  آن،

 فرزن دش طت س ّ  فرام رز نيک  و( بهم ن) فرزن دش طت س ّ  ارياس فند نيک . ش دیم بازستانده یتمام ب 

 .ش دیم ستانده( نيآذربرز)

 مضم نش ان ةافس ان در رن د،يگیم  اني پای خ ش  و ري خ ب   ک   ح ال نير  در ،اداستان ازی اپاره» 

 اني پا در بهم ن مرگ چ ن. (11: 1911 ،یسرام) «ابديیم وق ع نيآفریشگفت و زيانگدلهره یداد،ايرو

 م رگ ل ذا ،رودیم  شمار ب  داستان محب ب قهرمان فرامرز و است فرامرز زيانگغم مرگ امديپ منظ م ،

: از تن دربار داس تان ات م ض ر  و ردار،ا ک . ش  دیم  شمرده  ش خی ان يا پ ده، خ انن ر نظ در بهمن

 ،یخ اس تگار ک ردن، اس تقبال) مراس م و ، اني يآ ش،ياي ن ا،يرؤ و خ اب رنب،ين هنب، ،یخ ا،نيک

 مهم ان ازيی رايپ ذ وی مهم ان کردن،یس گ ار مردگان، سپردن دخم  ب  ازدواج، و رقد مراسمی اهرا

 .ههان کاری داريناپا ،(یپ چ و مرگ) مرگ ب دنی حتم دشمنان، شرّ دفع ،یمهرورز ر،يتقد ،(...و
بهم ن و  ةمنظ م. کرده استخان را زيبا و دلپذير و ماندنی الماس ةپرداخت م ض رات، حماس ةنح  

ی ط  الن ب اًيتقر ،یس ين داس تان سبک از استفاده وی داستان روند ني،مچن و آن م ض ع نسبت ب  فرامرز

 .است ماندهی باق ناگفت ی فحر ک  کندینم احساس خ اننده و است شده سروده تيب 0011 در و است

 منظومه ةدیباچ
ش نيدن و  دةک   ذ، ن خ انن ده و مخاط ب را آم ا ای آغ از ک رده اس تم خ د را با مقدّ ةشارر، منظ م

 و س ال، خ الق ک لّم اه و روز  ةب  نام حیّ ذوالج الل، آفرينن د ک  منظ م کند؛ چنانخ اندن داستان می

ش اه  ةدارن دررش آس مان و نگ   ةک، آرايندافالة گ ش و چهار سماة پاک، سازند دارمخل قات، ههان

س پ   .دش  بخش زمين تا گاوما،ی است، آغاز میروی سرزمين، ،مچنين خالق خ رشيد ک  روشنايی

 .نماي ددر  ت م ی( ع) ام ام و دوازده( ص) نشينان را ب  سالم و صل ات ب  حضرت پي امبرمجل  شارر

ک  مجل  گرم، پر رونق و رمر زي ادی داش ت ، دني ا ب   کامش ان و فک ر  کندآرزو می ،اآنآنگاه برای 

 باطل باشد. ،اآننادانی در نزد 

پيغمب ران و س ی ه ز   پ  از آن، خداوند را ب  حرمت حضرت مصطفی، ن ر صاحب ذوالفقار، کلّ  

ت ،مّ شاهمنبهب  وص  يکی از شا،ان ايران يعنی ند د،د ک  نطقش را بگشايد؛ تا بت اقرآن س گند می

د،د؛ تا تيغ زبانش را پر از ه ،ر کرده ک   بت ان د خدا را ب  ن ر همال پاک پيغمبر س گند می بگمارد و
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گ يد: دنيا بق ا استهالل منظ م  است، می. آنگاه در دو بيت ک  گ يی برارتب  شرح رزم فرامرز بپردازد

 کند.ت اند دنيا را بدون غم و اندوه سپری ک  نمیندارد و ،يچ

 م هههه  ز  ف هفسههه مهههافوههه م    فمهههشههه 
 قههههه بههههه فدا   نفنههههه نههههه دنیههههه فمههههه ده

 

فمنیشه ف هفبهخف ه ێفدنی فن سف ههیچفو  
 هیجهههههههه فیهههههههه  انفپیتهههههههه نفبهههههههه ا  

 

 (11 و 09/11) 
hiĉ kas waê denyâ naništ wa bê xam 

bwâĉem pitân yâran-e hijâ 

 

 Šam-e kâfuri masuzu wa ham 

Deniâ merdanan nadaru baqâ 
 

 ک   باش يد آگ اه! نب رد اران. يبردینم سر ب  اندوه و غم بدون ايدن نيا دری کس س زد،یمی کاف ر شمعترهم : 

 .ندارد بقايی و است مرگ دنيا سرانجام

 گ يد:ت سرودن میرلّ پ  از آن، در

ف زماڵمههه فدا اێفنههه دهف هفنبههه هفگههه   
ف زمهه فئ مهه فالزمف  نهه فشههو   مهه ف هه ن

 اڵڵز ڵجههه فیهههخحههه فج نههه فژهفتم  سههه 
 

 

  زلههههه مههههه فدڵفشههههه  فڕزهفزاڵفێ هنههههه  

  زعهه ف   مێهه نفوهه بهه فمههکفوهه  د لهه ف ه

   ههه ڵف هفبههه  ی فنفشههه همههه بههه فنههه جههه 

 

 (09/01-00) 
nawaê zâł-e zaŕ šêr-e deł malarz 

wa lafze kwrdi baêân karum arz 

jang-e bahman šâ bârim wa xeêâł 
 

 Guš bedan wa dang-e dâwâê fłâmarz 

Ĉun mašhur nawi lâzem âmâ farz 

Forsat ža jâneb-e hai-e zoljałâł 
 

 دميد الزم خ د بر ،نب د مشه ر حماس  نيا چ ن .ديبشن را  دالور ريش و زر زال ةن  فرامرز، نبرد داستانترهم : 

 .آورم ياد ب  را شاهبهمن هنب ک  مطلبیم ياری ذوالجالل یّح از بنابراين ؛بسرايمی کرد زبان ب  را آن ک 

 پروردگار نیایش
 ني ا در ک  يی ، اشياي ن و درا، ا اکث ر. (51: 1911 ،یس رام) «است حماس  عيشای کردار،ا از شياين»

 رای و واقع  ،ی تنگنا و ش دیم درمانده هنب ازی پهل ان ک  استی م اقع ب  مرب ط است، آمده داستان

 در. افتن دیم  کارس از ، اشياي ن نيا معم الً و کشاندیمی و از استمداد و قح درگاه ب  درا و استغاث  ب 

 س رد آه رز رام  ف مان د،یم ی ب اق نفر ده فقط فرامرز اه سپ نفر ،زاری س از ک  آنجا ،فرامرز و بهمن نبرد

 :داردیبرم مناهات و درا ب  دست و کشدیم

  فبهه اڵنهه   هفڕکفوهه دفئهه شههوف فئهه  هفئهه 

 بسههههی  هفیلههههخ هههه فنمههههف ددهف هههه ڵ 

 زانهه مهه ف هه سف ێهه فسهه نسفب کهه وهه 

ف

 نههههه اڵف فنههههه ن وههههه ف دا هف گههههه ێدهف ه 

  ههه  هفمبکههه ف ههه نفهفغههه اڵمدهفێ هفمهههن

  دا انهههههف دهدهف اڵحههههه ئهههههفژهفئ گههههه ه

ف
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  وبهههه ئهههه ف هههه ڵ فغهههه اڵمفندهفتهههه ف ه
 

  شهک له ف یه ێاڵجفئهخفدهیه  فعه   نفمه 
 

 (00/913-911) 
wa dargâê dâwar nerkanâ-w nâłâ 
men waê dah qołâm ĉün bkam ĉâra 
âgâh ža ahwâł-e dardadârâni 

ĉün maiu ałâj eê daryâê laškar 
 

 Wa ašk-o anduh ŕü kerd aw bâłâ 
Xâleq dard-e men xailê besiâra 

Kas-e bê kasân wêt xâs mazâni 
Wa dah tan qołâm xâłeq-e akbar 
 

ر سمان کرد و ب  درگاه داور ناليد و استغاث  ک رد و گف ت: خ الق! درد م ن بس يابا اشک و اندوه رو ب  آترهم : 

کسان ب  خ بی آگا،ی و ب  اح ال دردمندان واقفی. خالق کارکنم؟ خدای بیة چگ ن  با اين ده غالم چار .است

 اکبر! چگ ن  با ده غالم با اين لشکر انب ه برابری کنم؟

 و ا در  دن، آم  ش ،  ب   از پ   و گ رددیم  م د، ش دنب ر مي دان دری گرسنگ شدت از فرامرز 

 :کندیم مناهات

ف گفپه فجه   ده   ف هفج س تخفب فم 
ف هفح ج تفس فب د  نفئ م ف هفه   فده

 تههه فزاێهڕفبهههخف هف یههه وههه فێئههه ف اتههه 
 

 

فمفئ مههه ف هفهههه   ژهفئههه  فزامههه  فهههه  
فمن جهههههه تف فوهههههه د دا هف گهههههه ێدهف ه

فیههه  فبههه  مههه ف ف هههخهههه فزاتڕهف هفڕازیههه 
 

 (39/335-331) 
ža eêš-e zâmâš ham âmâ wa huš 
wa dargâê dâwar kerdeš monâjât 
ŕâzim wa ŕazât har ĉê maiu bu 
 

 Sâtê bi madhuš wa jarg-e peŕ juš 

Ĉün âmâ wa huš dast berd wa hâjât 
Wâteš aê karim wa bê ŕazâê to 
 

 داور درگاه ب  و آمد ، ش ب  شي،ازخم ازی ناش درد تشدّ از ندوها پری دل با ،ی، شیبی سارت از پ ترهم : 

 .آيد پيش چ  ک  نيست مهم و مایراض ت  خ است ب ! مايکر :گفت و کرد مناهات و برداشت درا ب  دست

 :کندیم مناهات پروردگار درگاه ب  گردد،یم آگاه بهمن رنبين از و شده ريدستگ نيآذربرز ک  آنگاه

ف خفڕ  زگهه   فژهفوهه  ف هه نههێهه انفمهه حهه 
 یهههه  فژهفدنیهههه  فکفبهههه ب  مفنهههه گهههه ئهههه 

 

  دگهه    هێفپهه  فئهه  هه  فئ مهه مف هفسهه  

 ههههه ێفڕهت انهههه  فمهههنفبکهههه سفنمهههه وههه 

 

 (1110 و 11/1119) 
ĉêš âmâm wa sar aê parwardegâr 

kas nematwânu men bkaê ŕahâ 
 

 Haêrân mand ža kâr-e ĉarx-e ŕuzegâr 
Agar ke bâbum naiu ža deniâ 
 

 ت ان دینم  یکس  نباش د، زنده پدرم اگر ؟آمد سرم بر چ ! پرورگارا ک  شد سرگشت  روزگار گردش ازترهم : 

 .بخشديی ر،ا مرا



 01 * ی کرمانشا،یاخان کندول الماس بهمن و فرامرزساختی ب  حماسة نگا،ی درون
 

 

 ک  يی کج ا! فرام رز ک   د،دیسرم نال  و آهی تابیب با ند،يبیم بند در را نيآذربرز زال، ک ی،نگام 

 امّ ا آورد؛یم  خ اطر ب   را اشرفت   دس ت از زاني رز کي کي  او. است گرفتار بهمن بند در ت  نيبرز

 :خ اندیفرام پروردگار با مناهات ب  را او نيآذربرز

  ا بک گههههه فێ زیهههههنف اتف هفزاڵفئههههه بهههه 

  قفژهفبهه اڵێفسهه نهه فحهه  ف هه دا هگهه ئهه 

 جوههههه نف ههههه داێف هف بکههههه فم ن جههههه ت

  وبهههه ئهههه ف هههه ڵ ف گهههه ێدهف هفنهههه هپهههه 

  فدا هفه گههههههه دهف هف بکههههههه فئڵتمههههههه س

 ح جهه تف هفسهه فبهه ددهف هفسهه  زفڕزهزاڵ

 شههه ن فزیمههه عههه فتح جههه ف هفقحههه فیههه 

   گهه ێفدا هبهه  وف هفدهد عهه  فبهه فقهه 
 

  هفوههه  فیههه  نمههه فنشهههی هف فشهههینفئهههخ 

  بهه ف هف  هه  مبهه فمههنفنهه فگهه انێفبهه ژه

 ئ سههه نف هف  ههه  مبههه فت  فم  سههه بههه ه

  تههه  ههه فنههه بههه فێژهفێوههه فڕهههه فئیمههه 

فسمههه قههه فنههه بههه فێ هفێوههه فڕهههه فئیمههه 
 لح جهههههههه تق زیهههههههه ف گهههههههه ێدهف هفالال

فئ سهههم ن    فمههه هههه فالیکههه نمههه فبههه  
  بههه اڵێفسههه فژهفقحههه فئمههه ادفنم نههه  

 

 (11/1151-1131) 
eê šin-o šiwan nemaiu wa kâr 
jaê band-e grân men barĉum wa bar 
bdarê forsat barĉum wa âsân 
eima ŕahâ kaê jaê band-e xatar 

eima ŕahâ kaê waê band-e qafas 

lâłâ wa dargâê qâzeialhâjât 

bu malâiekân-e haft âsemânet… 

namânâš emdâd haq ža bâłây sar 
 

 Barzin wât wa zâł aê bezergawâr 
Agar xodâwand haq ža bâlâê sar 
Monâjât bkar wa xwdâê jahân 
Panâh wa dargâê xâłeq-e akbar 
Ełtemâs bkar wa dargâê dâwar 
Zâł-e zaŕ wa suz dast berd wa hâjât 
Yâ haq wa hâjat azimi šânet 
Doâš bi qabul wa dargâê dâwar 
 

 ياری مرا است، حق خداوندِ چ ن د؛يآینم ما کار ب  نال  و  نيش نيا! بزرگ اری ا: گفت زال ب  نيبرزترهم : 

  پن اه اکب ر خ الق درگ اه ب   پ  . ابميی ي ر، ای آس ان ب  و دباش رسانم ياری خداوند ک  کن مناهات. کندمی

 و ک رد التم اس الحاه اتیقاض  درگ اه ب   نال   و س ز با زر زال. بر،اند سخت زندان نيا از را ما ک  ميبریم

 داور درگ اه ب   شيدر ا ک   ...و د، میم  س  گند آس مانت ،ف ت مالئک ب  و رظمتت ب  را ت  حق اي: گفت

 .رساندی اري را ،اآن وندخدا و شد رفت يپذ

 خداوندی قیتوف
 ک   خ ا، دیم  خداون د از زي ن خ انالم اس ،داندیم خداوند هانب از را قيت ف ،یفردوس ک  ط ر،مان

 :کند روزيپ دشمن بر را ،اآن و گرداند اشرالق  م رد پهل انان نيقر را قيت ف

  سهه فژهفێوهه فیهه   فزدانیهه فکف گهه ئهه 
 

  پههه هف ههه ن فمهههنفقسههه سفنمههه ن  ممههه  
 

 (03/53) 
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manmânum qesâs men ĉüni pdar 

 
 Agar ke yazdân yâri kaê ža sar 

 

 .کرد خ ا،م قصاص را پدرم قاتل من ،د،د قيت ف زداني اگرترهم : 

فسهه نفبهه ی ف تیهه تهه فیهه بکهه فمجهه فسههه ه
 

 وههه نالمههه فبینههه ێفقحههه ف میههه تههه ف ه 

 

 (100/1100) 
wa tawfiq-e haq binâê lâmakân 

 
 Sepâh jam bkaim tartib bedim sân 

 

 .مينيبب سان آن از و کرده همعی سپا، المکان بينای خداوند قيت ف ب ترهم : 

 و دگهههه  فدانهههه ێفتم  سهههه فێبهههه هف ئهههه 

 

فنسههه  فم زیهههنفوههه بههه فڕوههه  فژهف ههه ن  
 

 

 (101/1151) 
xünem ža ŕekâb-e barzin kam nesâr 
 

 Ar bdaê forsat dânâê kerdegâr 

 
 

 .کردنثارخ ا،م نيآذربرز رکاب در را خ نم د،د، ت فيقم خداوند اگرترهم : 

 یخواهنیک و انتقام
 ،یب د ب ا مب ارزه غالب اً پهل ان ان ةزيانگ و استی حماسی ،اداستان اصلی م ض ع یسلحش ر وی پهل ان

ی مح ر، ا نيت رلياص  ازی ک . ياس تی کش نيک  و خ ا،یخ ن اي وی انسانی واالی ،اارزش از دفاع

 زهي انگ ني ا ک  ( 15: 1911 ،یسرام) است مهر ازی اش نی  ا، خنيک ،ی پهل انی ا ،داستان در ح ادث

 از( ارياس فند) پ در م رگ از پ   آنک   ب ا بهمن. است شده فرامرز و بهمن داستان خلقی برای ا يمابن

 در را انتق ام آت ش نت انست زين شا،نام  رپهل انابَ ةپدران تيحما نيا امّا ،گشت برخ ردار رستم تيحما

 ناه انمردان   الً کام  را( فرام رز) رس تم د رزن ف  ا،ی، خکين ح ّی ارضای برا او. کند خام ش بهمن

 ري ز رای انسانی واالی ،اارزش کار نيا با او. (101-33/105 نک:) کشدیم بردار را او ةمرد و کشدیم

خ  ن ب  ک  کند بيترغ را نيرز آذرب ک است  اينی را بی کمحرّ و ید ب تيا نه ن يا و رد بیم ؤال س

 از ،م ين روی، آذرب رزين، .بدان د تخفّ  رای و ب ا صلح و بدارد دشمن را بهمن ،(فرامرز) پدر خ ا،ی

 ناپس ندش رم لی س زا   ب  ش دن ده يبلع از ش يپ را او و بيندمی گرفتار اژد،ا کام در را بهمن سرانجام

 :رساندیم

 شمشههه  فشههه دم نفه  ویشههه فشههه دفبههه 

 ئ بهههههه ا فڵمهههههه س ز  فئهههههه بههههههف   هفزه

 نهه مهه ف  زهفکیهه ف هف هه سهه فد فدشههمن
 

 بهههخفپیههه فنهمههه بههه ف  مهههبههه  فوههه فشههه ن  

   هه  ف هه نفێفوهه دپهه فنهمهه بهه ف ف ژدهئهه 

 ئ ژدهههه فوهههخیههه فنهمههه بههه ف هوهههخفشهههیههه 
 

 (101/0111-0110) 
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šânâ bu kamar bahman-e be pir 
aždar-o bahman paê kerd ĉün xêâr 

yakê šâ bahman yakê eždhâ 
 

 Šâd bi šâdmân horkišâ šemšêr 

Wa zarb-e bâzu ałmâs-e âbdâr 
Do dêshmen saxt wa yak zarb fanâ 
 

ب ا زور ب ازو و ض ربة شمش ير  اژد، ا و بهم ن را شاد شد و شمشير کشيد و بر کمرگاه بهمن گمراه زد وترهم : 

 کرد. و اژد،ا( را با يک ضرب  ناب د شاهبهمن) دشمنخيار نيم  کرد و دو گ ن مانند الماس

 ریتقد
 آث ار زي ن فرام رز و بهم نی حماس  ةمنظ م در .است برخ رداری اژهيو گاهيها ازی حماس آثار در ريتقد

 رزم آوردگاه در فرامرز ريشمش ک چنان ش د؛یم مشا،ده وض ح ب  افراد سرن شت در آن نقش و ريتقد

 :داندیم ريشمش شکستن دليل را ريتقد شارر و ش دیم شکست  بهمن انيلشکر با

 متههه هههه فبهههخفدانههه ێفێفازهفڕفیههه  نههه فتههه 

 مههههینلع لهههه بهههه ڕهف مهههه نمهههه ف هفئمجهههه  
 

 جهههه افیهههه  نمهههه ف هههه د هفژهفلگههههخبهههه  

فمههینزهفڕ  ێنهه فمهه بهه فوهه فڕێههکهفتهه   
 

 (511 و 51/531) 
bałge ža draxt nmayu jodâ 

têys ŕêza bi kaft na ruê zamin 
 

 Tâ nayü razâe dânâe be hamtâ 
Emjâr wa farmân-e rab-elâlamin 
 

 و ش  د خُرد دستانش در غيت ک  ب د چنان تقدير .افتدینم درخت ازی برگ نباشد،ی راض مثالیبی دانا تاترهم : 

 .بيفتد نيزم ب 

 ايس يگ و آذرگشس ب) ب ان ان ب   ش کارگاه رد انب هی سپا، با بهمن دست ر ب « یزنگ اهيس» ک  آنگاه 

 ر،يتق د دس ت امّا کنند؛یم مار و تار را او سپاه و ش ندیم نيز بر س ار دم در بان ان کند،یم حمل ( بان 

 :خ رندیم شکست ،اآن و بردیفروم غرقاب در را ،اآن اسبان

 شهههه  مفێهف فئقبهههه ڵفگیجهههه فژهفن گهههه ه

  تهه  پهه ف هفسههب نئهه فوهه  فژهف بهه  هه بهه 
 

 علهه  مبهه فمهه ف نل شههف تهه فتهه ڵ ادبهه بهه  

فت    قه  غه ف هف قفبه غه ف  وه مه فن ت 
 

 (1155 و 10/1150) 
badbaxti tâla lešân bi maalum 
tâ tang-e markab qarq bi wa qarqâb 
 

 Nâgâh ža giji eqbâł waešum 
Bê xabar ža kâr asbân wa partâb 
 

 غرق اب در ش اني،امرک ب ر،يتق د از خب ریب  و نم  دی رو ، اآن ب   بد بخت یبداقبال سبب ب  ناگهانترهم : 

 .فرورفتند

 عشق

 رون ق رای اس حم  ان داست  و ش  دیم ده يد ار يبسی اس حمی ا ،  منظ م دريی ا غن افکار و رشق آثار

 زدي آمیم  در،م قيرق ر اط  و لطافت ،يیبايز و پهل انی دالور و دليری ،یق ی بازو رايز بخشد؛یم
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 ص فا،) ي یآرارزم وی پهل  ان ش ک ه و طنطن   ک  ش دیم آشکار تق ّ از دره  ،مان ب  رشق رظمت و

 ش رط ک  چن ان م؛ي،س تی رش ق نيچن  نشس تن ب ار ب   شا،د زين فرامرز و بهمن داستان در. (051: 1919

 ت نی نب رد در اندبت  و باشد پهل ان ک  کند ازدواجی کس با ک  است آن زدادشاهي دختر  شيپر ازدواج

 و است« یزنگ اهيس» با نيآذربرز نبرد شا،د  ش،يپر ک ی،نگام. د،د شکست و زده نيزم بر را او تن ب 

ی ب را خداون د از و گ رددیم  او راش ق د، د،یم  شکس ت را او تم ام رشادت با نيبرزآذر ک  نديبیم

 نيآذرب رز راه سر بر ،ص رت بر قابن دختر ماهرا نيا از پ . خ ا،دیمی اری يزنگ اهيس بر اوی روزيپ

 ان ي ا نم ش ي بايز رة چه  و ش  دیم  اره پ  دختر نقاب قضا از .پردازدیم مبارزه ب  او با و دريگمی قرار

 :ديگ یم خ دی فمعرّ از پ   شيپر و پرسدیم را نشانش و نام نيآذربرز .گرددیم

فئمتحههههه نف  پههههه فالتف هفئ مههههه مفمهههههن
    شهههههه  فدیههههههفبهههههه مفز   تفداێمهههههه 

 پهههه ت ف هههه کف هفنیههههکمههههنفوهههه فئ سهههه 
 

  انبهههه  هفجهههه  هف ێهههه ف تتهههه فکفشهههه  

 دا  نههه فمتههه هههه فسههه  مههه فژهفقههه حههه 

 نجههههههههه ت ف بههههههههه هفدک  فهجههههههههه فژه
 

 (101/1313-1311) 
tâ ke šart-e wêm wa jâ bâwarân 
haqâ ža masâf hamtâ nadâri 

ja hejr-e duri bdar nejâtem 
 

 Men âmâm wa lât pari emtehân 
Fadâê zuret bâm šêr diâri 
Eêsâ men kaniz-o xâk-e pâtem 
 

 احقّ  .ش م دالوريتی فدا نامصاحب دالور .باشم کرده رمل خ د شرط ب  تا ام؛آمده ت  آزم دن ب  منترهم : 

 .بدهيی ر،ا ،جران رن  از مرا و بيا .ت امی پا خاکِ من .ی،متايیب مصاف در ک 

 نبرد زیرستاخ
 و ري گ کشاکش شارر ک  است نبرد ، لناکی ،اصحن   يت صی برای زيدستاو آن ة،نگام و زيرستاخ

 :کندیم  يتشب رستاخيزی غ غا ب  را نبرد دار

فشهه   فهنگ مهه فوهه  فنهه ف بهه فههه   فێهه  
 

  م لقی مهههه یهههه ف حشهههه مهههه فڕ  ژف هههه ن 

 

 (01/11) 
ĉün ŕuž-e mahšar yawmolqyama 
 

 Hušyâr bar na kâr šur hengâma 

 

 .است ام يالق  مي و محشر روز مانند آن ة،نگام و ش ر ک  باش اري، ش و آگاه نبرد دانيم درهم : تر

  یههههههههکافتق  مهههههههه فسههههههههت  یکڕهفڕ  ژ

 

 گهههه  یکافمهههه سهههه ف جئهههه فژهفاڵێههههومهههه  

 

 (91/005) 
malaêek ža awj-e samâ gwerizâ 
 

 ŕuž-e ŕastâxiz qeêâmat xizâ 
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 .شدند زانيگر آسمان فراز از مالئک و گشت رپاب امتيق و شد زيرستاخيی گ ترهم : 

 تهههه  فز ڵمهههه تف ژهفدیجهههه   ف شهههه ف ژه

 

فئکهههه  فبههه فێهههنعههه ف هفتق  مههه فشههه    
 

 (01/019) 
šur-e qeêâmat wa aên bi ezhâr 
 

 Žaw šab-e dijur žaw zełmât-e târ 
 

 .شد آشکار امتيق ش ريی گ  نبرد یِکيتار وی ظلمان شب آن درترهم : 

 غ بههه  فپههه فجوههه نفویهههت   فبهههف ی   شههه

فێههه نعههه فبههه فمدهف ژهفئسههه امی ف اتههه 
 

   یهههدفدافنجههه مئههه ف شههه ف هف بهههف یهههدن 

 نگههه ن هههه سههه فنههه م فبگیههه فنبهههکهفێهههه 
 

 (0151 و 191/0151) 
deniâ bi wa šaw anjom da diâr 
 

 Xoršid bi târik jahân pŕ qobâr 

 

 و زدی ص دا .ش دند داي،  ستارگان و فراگرفت شب را ايدن .شد غبار پر ههان .گشت کيتار ديخ رشترهم : 

 .شد انينما لحظ  آن در لياسرافيی گ  .کرد پر را فضا سر،نگان خ رد

 یجنگی قیموس آالت

 طب ل، ک  س، ب  ق، کرن ا، قبي ل ازی آالت  ک چنان دارند؛ ایويژه کاربرد نبرد ،نگام ب ی قيم س آالت

 ريت داب گريد و هنب انيپا سپاه، تهيي  هنب، آغاز حرکت، فرمان چ نی مقاصد انيبی برا.. .و گاودم

 :ش ندیم ن اخت ی هنگ

 سههههه فج  شههههی فبههههوفوهههه  ستهههه ف هفدان

 

 ب دپههه فنههه  ههه فگههه ڵ هڕهف هفسهه ا فبههه  

 

 (95/115) 
swâr bi wa raxš golrang-e bâdpâ 

 
 Dân wa tabł-o kus jušyâ sepâ 

 

 .شد س ار بادپا گلرنب بر او و آمد ه ش ب  سپاه ک س و طبل ن اختن باترهم : 

 نههه ڕهوههه فێن ڵههه فنهه جههه فبهههوتههه فسهه اێ

 

  یهههه دهفنهههه فنهههه نوهههه فقهههه ا فگهههه دنمهههه  

 

 (93/010) 
nmagerd qarâr nhang ža dariâ 

 
 Sedâê tabł-e jang nâłae kaŕanâ 

 

 .شد قراریب زين ايدر نهنبی حتّ ک  کرد برپا ای،نگام  کرناة نال و طبلی صداترهم : 

 مههه ف فسهه نفدا ههوفبههینف ه فئهه فتیهه فئههخ
 

 مگهههه  دهفێهنهههه  فنهههه ڕهوهههه فێ مهههه گ 
 

 (91/009) 
germae kaŕanâ, nâłê gâwdam 
 

 Eê tip-o aw sân dâxeł bin wa ham 
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 .ساخت ،نگام  گاودمة نال و کرنای صدا و آميختند ،م ب  لشکر دوترهم : 

 زمان
 زي برانگ لتأمّ  حماس ی رواي ت اين در زر زالة سال ستيدو و ،زار رمر اامّ ست؛ين زمان ب  ديّمق حماس 

 :است

فن دهدفمهههنفعههه م مفوههه ههههکا ف فد فسههه 
 

فن دهوهه نهه فسههخز ڵمهه فوهه ف  هتهه فێ ه 
 

 (11/1101) 
waê tawra zołmê kasê nakardan 

 
 Hzar-o do sad men omrem kardan 

 

 .امنب دهی ظلم نيچن شا،د اامّ ام؛کرده رمر سال دويست و ،زار منترهم : 

 :ش دیم مار و تار سارت  چند و ک تاهی کارزار دری بزرگ سپاه

 وههههه  زا فوههههه دنفتهههههخسههههه ع فد فیهههههو

 

 تههه  ف فمههه  ف دا فوههه دنسههه فبهههخفسهههه ێ 

 

 (110/1591) 
spâê bê sardâr kerden târ-o mâr  

 
 Yek do sâatê kerden kârzar 

 
 
 

 دار را تار و مار کردند.سپ یسپاه بزار کردند و رترهم : اندک زمانی کا

 رنگین و بیفر
مقاصد خ د از نيرنب  يشبردپکنند؛ امّا سپاه بهمن برای اص ل مردانگی را ررايت می ها،م سپاه فرامرز 

ک   کش تی حام ل او ب   س احل ورود آذربرزين ب  اي ران در ح الی ک  ،نگامو دروغ ابايی ندارند؛ چنان

   ب  اينک  رس  رز اس ت، از ت  رام   ر ف ش د ک   وی پ   می ک  مت هّش د، بهمن پ  از آننزديک می

فرس تد ت ا زند و يک ی از س رداران س پا،ش را ن زد او م یخ ا،ی پدر برخيزد، دست ب  نيرنب میخ ن

ب ا او ،م راه  در دار پ  نيز ب  اش تياق دي  آذربرزين .است وانم د کند ک  از طرف فرامرز ب  استقبال رفت 

 :کن ) کنن دای ناه انمردان   او را در بن د ک رده و ن زد زال محب  س م یب   ش ي ه ، اآن ش  د؛ امّ امی

11/1111-1111). 

 هاحکیمانه
ای در خ ان کندول  ،ايی است ک  الماس،ای داستان، اشارات اخالقی و حکيمان کی از بهترين قسمتي

. ق ب  اصل داس تان نيس تست و متعلّ،ا يقيناً حاصل ذوق و فکر شارر اآورده است. اين حکيمان داستان 

ک  در دنيا ب دون گ يد: ،يچداند و ب  صراحت میوفا، ناپايدار و سهمناک میارتبار، بیاو ههان را بی

 :ستيغم و اندوه ن
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 قههههه بههههه فدا   نههههه فن نهههههمههههه دهفدنیههههه 

 

 هیجهههههههه فیهههههههه  انف نپیتههههههههفبهههههههه ا   

 

 (09/11) 
bwâĉem pitân yvrân-e hijâ 

 
 Deniâ merdanan nadâru baqâ 

 

 .ندارد بقايی و است مرگ ايدن سرانجام! هنگاور ارانی ياترهم : 

ف ه کف هف یه مفمه هه فێفمهن ێنه فت نی 
 

 همنهههه کسهههه فدنیهههه ێف قههههبهههه فدا    نهههه 

 

 (13/1051) 
nadâru baqâ denyâê sahmnâk 
 

 Toniš wênaê men ham mawit wa xâk 
 

   نيز مانند من ب  خاک بدل خ ا،ی شد.اين دنيای سهمناک بقايی ندارد و تترهم : 

 قههههه بههههه فدا    نهههههفمههههه بهههههخف هفدنیههههه 

 

 لعههه  نفگهههه م اهمههه ف  بکههههف ێههه فمکههه  

 

 (13/1031) 
fekr-e wêt bekar maloun-e gomrâh  Denyâê bê wafâ nadâru baqâ 

 

 .فکری ب  حال خ يش کن ملع ن گمراه! .وفا، بقا ندارددنيای بیترهم : 

 سوگند
 ب   گاه ،است حق ذات ب  گا،یس گند  .رودیم کار ب ی درخ است ای يمطلب ديتأکی برا ندس گ معم الً

 ذات ب ر ر الوه منظ م   ني ا در. ،س تند ارزش مند ک   ديگ ریي ی ز، ايچ ب   گاه و نيد بزرگان ترزّ

 مقب  ل وی ملّ  پهل  ان ،رس تم روح ب   گ ا،ی س  گند، م  ارد نيت ررفت يپذ رن ان ب  قرآن و ذوالجالل

 :ش دیم ياد س گند سام گ ر ب  ني،مچن و انيرانيا

 خداوند صفات و اسماء به قسم. 2

 پهههه   فزاڵفێ هنهههه ف زماڵمهههه ف اتفشهههه ه

 

 اڵڵز ڵجهههه فبینهههه ێفدانهههه ێف هفمسهههه قهههه  

 

 (01/011) 
qasam wa dânâê binâê zołjałâł  

 
 Šâh wât fłâmarz nawaê pur-e zâł  

 

 ...ک  ذوالجالل نایيبی دانا ب  س گند !لزا ن ه فرامرز،ی ا: گفت شاهترهم : 

 خداوند مییعظ به سوگند .1

 س  گند آس مانش ،فت مالئک ب  و مشيرظ شأن ب  را خداوند ن،يآذربرز نجاتی برا مناهات در زال

 :د،دیم

 ئ سههههم ن فمهههه ههههه فالیکهههه نمهههه فبهههه    شههه ن فزیمههه عههه فت جههه حف هفقحههه فیههه 
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 التفژهفنزیههکهعهه فسهه   فوههئهه فقحهه ف ه
 

 نجههههه تف هبههههه هف فڕسهههههی هنههههه فئهههههخ
 

 (1135 و 11/1130) 
bu malâyekân-e haft âsemânet 
eê nawŕesida bdara njât 
 

 Yâ haq wa hâjat-e azimi šânet 

Wa haq-e aw kasa azizan ža lât 
 

ز اس ت س  گندت  زي    ر   زد ت احق ب  شأن رظيمت، مالئک ،فت آسمانت و ب  حق کسی ک  در ن يترهم : 

 را نجات بده.( آذربرزين) م ک  اين ن رسيدهد،می

 قرآن به سوگند. 3

ف وبههه ئههه فجیههه مههه فق  ئههه نف هفمسههه قههه 
 

   هزهف ینههههه مههههه ف زیهههههن بههههه ئههههه زهفژه 
 

 (31/131) 
ža âzarbarzin mawini zarar  

 
 qasam wa qorân majid-e akbar  

 

 .ديدی خ ا، انيز نيآذربرز از ک  س گند اکبر دِيمج قرآنِ ب ترهم : 

 سام گور و رستم روح به سوگند .2

ی سرن ش ت ب   بهم ن ک   کن دیم  ادي  س گند سام گ ر و رستم روح ب  بهمن بايی ارويرو ،نگام فرامرز

 :شد خ ا،د گرفتار پدرش از بدتر

 نهه  ف هفعهه منفتهه فمهه  ده فمهه ئ سهه فئهه 

   هفسهه ف   تمهه  هف هدتهه بهه ف ههخف ههه 
 

 گهه   فسهه مف هفمههه فمڕ سههت ف  اي هفئهه  

  دتهه بهه فبهه ب  تفژهف   مپیهه فوهه فوهه  ێ
 

 (101 و 90/101) 
wa arwâe ŕostam ham wa gur-e sâm 

kârê pit karum ža bâbut badtar 
 

 Eêsa aw mardan to mandi wa âm 

Har ĉê badtara mâwarut wa sar 
 

 ب ال بدترين ک  سام گ ر و رستم روح ب  س گندی. کنیمی زندگ  رامّ انيم در ت  و است مرده او اکن نترهم : 

 .کنمیم دچارت پدرت سرن شتاز  بدتر باليی ب  و آورمیم سرت بررا 

 فرامرز روح به سوگند. 5

 ص لح او ب ا ک  کنند قانع را نيآذربرز اگر ک  کندیم ادي س گند فرامرز پاک روح ب  بان انی برا بهمن

 .ديبخش خ ا،د او ب ی کرس و تخت کند،

  زلهههه ف   هههه فبههههخف هفبهههه ن انفه اتف 

 

  زماڵمهههه فپهههه کف  احئهههه ف هفمسهههه قهههه  

 

 (111/1510) 
qasam wa arwâh-e pâk-e fłâmarz 

 
 Wât wa bânwân wa bê xawfe larz 

 

 ...ک  لرز و ترس بدون س گند، فرامرز پاک روح ب : گفت بان ان ب ترهم : 
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 نگارینامه

، ا و ي ا ش ا،ان رد و ان پهل انان و قهرمانان داستانيای فراوانی م،فردوسی نام  ةشا،نامدر  ط ر ک ،مان

، قل م، (چاپ ار) ش د و از ل  ازم آن، چَپَ رمی نگاری در داستان بهمن و فرامرز نيز انجامنام  ،ش دبدل می

ر ش  د. دن شت  م یط منشی ط وزير و گا،ی ت سّ،ا ت سّآيد. گا،ی اين نام دان و... سخن ب  ميان میقلم

ر را ب   حض  ر خ اس ت  و فرم ان  اس وزي ام رتيب داده، ه ابتدای داستان بهمن و فرامرز، بهمن بزمی ت

 ای خطاب ب  فرامرز بن يسد و او را ب  هنب بخ اند:د،د ک  نام می

فدبیهه تهه ف هفنهمهه بهه فسههت مهه فێههنبهه فژه
 دانن وتهههه فدانهههه ێفزیهههه  هفێئهههه ف اتهههه 

 سیسههههههت نف  پهههههه فبن یسهههههه فن مهههههه 

  زماڵمهههههههه فالێف هفن مهههههههه فبن سهههههههه 
 

 زیههههه  هفج مهههه سفمدهف دهفوهههه د تڵهههه  

  انڕهف  فوهه پهه  هه ف حهه سهه فژهف دامهه 

 لیهههه اندهفێ هنهههه فسهههه دهف هف  بهههه ه

  زلههه مههه فند شهههم فژهفنتههه پیلههه فپههه   
 

 (01/10-11) 
tałab krd dar dam jâmâs-e wazir 

farad ža sahar ĉapar kar ŕawân 

bdari wa dast-e nawaê dalirân 

pur pilatan ža došman malarz 
 

 Ža baên-e masti bahman wa tadbir 

Wateš aê wazir dânâê noktadan 

Nâma bnüsa pari sisetân 
Bnüsa nâma wa lâê fłâmarz 
 

 چاپار و بن ي  فرامرز ب  اینام  فردا! دانا وزير: گفت و کردطلب را وزير هاماسب مستی حال در بهمنترهم : 

 .برساند تهمتن دالور فرزند فرامرز، دست ب  را آن ک  کن روان 

 حهههههه ز   ف هف انهههههه فزیهههههه  هفج مهههههه س

ف مههه وههه فژهفویشههه فمههه انلههه قههه فزیههه  ه
 

فسهههت  دهفبههه  فن مههه ف وههه فئنشههه ف اتههه  
 ڕزاڵفزهفێ هنههههه فپههههه   فێئههههه فن یسههههه 

 

 (10 و 01/19) 
wâteš enšâ kar nâma bu dastur 
nwisâ aê pur nawaê zâł-e zaŕ 
 

 Jâmâs-e wazir wânâ wa hozur 
Wazir qałamdân kišâ ža kamar 
 

از کم رش بي رون دان را طبق دست ر بن ي . وزي ر قل م گفت: نام  را هاماس وزير را ب  حض ر خ اند وترهم : 

 ...زال زر ن شت ةآورد و خطاب ب  ن 

 :سنديبن  را نام  ه اب درنبیب ک  د،دیم  ردست ،شده نيخشمگ خ اند،یم را نام  ک ی،نگام فرامرز

 قههه  ف هف  اسههه سههه فن مههه فوههه دفپههه  ه

 نهههه    ئسهههه  فئههههبنفنهمهههه بهههه فبن سهههه 
 

 دا مهههه بههههخفن مهههه فجهههه ا ف اتفبنهههه س 

 ب ههکا فبینهه ف  هه فگیهه نفژهفنعل  مهه مهه 
 

 (191 و 91/193) 
wât bnüs jawâb-e nâma bê madâr 
maluman ža giân-e wêt bina bizâr  
 

 Pâra kerd nâma sarâsar wa qâr 
Bnüsa bahman ebn-e esfandyar 
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 ای؟شده بيزار خ د هان از ظا،راً اسفنديار ابن بهمن .بن يسند را آن پاسخ داد،فرمان و کردپاره را نام ترهم : 

 ،درس یم  بهم ن ب   آن خبر و زنندیم خ نيشب بهمن لشکر ب  تبردار رستم و آذربرزين اينک  از بعد 

ی انام   ک رده، آزاد ،ستند، بند در ک  مرزبان ،مراه ب  را بان ان ک  د،دیم شنهاديپی و ب  ريوز هاماس

 :بد،د او ب  را سپاهی سپهساالر شنهاديپ و کند در ت صلح ب  را او ،بن يسد نيآذربرز ب 

 ن مهههههه فبن سهههههه فزیهههههه  هف هف اتهههههه 

 ئههههههه مینفن مههههههه ف هفههههههههکا فن یسههههههه 
 

 هنگ مههه ف حشههه فمههه م فتههه وههه فیههه نبههه  

فڕ  ێفقهههینف هفدکێههه ف هفئ شهههت فڵ ه فئههه
 

 (1511 و 111/1511) 
baêân kar tamâm šurh-e hengâma 
awał wa âšti dewêm wa ŕüê qin 
 

 Wâteš wa wazir bnüsa nâma 
Nwisâ nâma wa hzar âmin 
 

 صلح درخ است اول: ن شت ،دف دو با را نام  وزير ک  کنشرح را ماهرا و بن ي  نام : گفت وزير ب ترهم : 

 .نبرد و هنب دوم و آشتی و

 یبوسنیزم
 س جده ب   آن ان براب ر در احت رام نش ان ب   ش دند،یم  وارد بزرگ ان و ش ا،ان ب ر ردستانيز ک ی،نگام

 ب   خط اب بهمن ک ی انام  ستاندن از پ  چاپار ک چنان ند؛سيدب می ادب نشان ب  را مينز و افتادندیم

 :کندیمی ب سنيزم ت،اس ن شت  فرامرز

 مههههینزهفڕ  ێفب  سهههه فسههههت ن ف پهههه  هههه 

 

 قهههینف هفبههه فڕاهههه فشهههم ڵفبههه دفێ ێنههه  

 

 (01/111) 
wênaê bâd šomâł ŕâhi bi wa qin 

 
 Ĉapar stânâ busâ ŕuê zamin 

 

 .افتاد راه ب  شمال باد چ نان و کرد ب سنيزم و ستاند را نام  چاپارترهم : 

ی و ن زد بس ت دس ت را نيآذرب رز و تبردار رستم تا کندیم روان  را« هدارسپ پاس» بهمن ک ی،نگام 

 :آوردمی ها ب  ب سزمين رسم او آورد،

 ههههه ا سههههه فپهههه سفمههههینزهفب  سهههه  ه

 

 هههه ا نههه ف ههه دافنگههه  اتف هفنهمههه بههه  

 

 (111/1031) 
bahman wât waneš xwdâ ngahdâr  

 
 Busâ wa zamin pâse spahdâr  

 

 !نگهدار خدا: گفت او ب  بهمن و آوردهایب  ب سنيزم رسم دارسپه پاسترهم : 
 :د،ندمی انجام ب سزمين رسم آنان آورند،یم او حض ر ب  بهمن امر ب  را مرزبان و بان ان ک  آنجا
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 بهه دنفشهه هفێ فسههج هدهئهه ف هف فسههخههه 

 

 جهههههه فئهههههه   دنف هف دهئهههههه فێق عهههههه ه 

 

 (111/1519) 
qâedaê adab wa jâ âwerden 

 
 

 Har sê wa adab sjdaê šâ berden 

 

 .آوردندی ها ب  ب سزمين رسم و کردند سجده شاه ب  ادب رسم ب  س  ،رترهم : 

 هاعامیانه

ردن آن ب   خان باور،ای راميان ، تعابير و امثال کردی را با ، دف ايج اد ص ميميت و نزدي ک ک الماس

 است: کاربرده حماسی ب  ةذ،ن ر ام در اين منظ م

 شادکامی گفتن .2

ای ب   دل دارد، اگر کسی س گ ار و يا ب  مصيبتی بزرگ گرفتار باش د و از ط رف کس ی ک   از او کين  

دار و ب  رن ب ش اد بپ ش د و ي ا ص دای ای گُلمثالً هام  - مشا،ده کند ک  نشان از شادی باشدحرکتی 

پ   از م رگ فرام رز ب     ش  اهبهم ناس ت.  گ ين  د ک   ش ادکامی دادهم ی -.. .اش بلن د گ ردد وخن ده

بان  با لحنی تند ک  ح اکی از خش م بس يار  .پا کنيم و شراب بن شيمبيا تا بزمی بر گ يد:می« آذرگشسب»

 گ يد:است، می

 ێههه  فحههه ف مبهههخفشههه فنههه  هف اتفبههه ن  

ف ا  هه فبهه  ف زفجوهه نزفماڵمهه عهه فئهه بهه 
فدوهه  بهه فشهه  مفێئهه ف دهشهه دو م فمهه 

 

  په  فئه جڵه فوه  مهفتم سه مفب هف  ن 

  ا شهههه فزمبهههه فنهههه ف ن بمههههفتهههه فنهههه 

 ه مهههه  زهفبنهههه   ف ا شهههه فێژهفج گهههه 
 

 (10/1113-1111) 
ĉün bdam fersat mejles kai aw pâ 
na to bmâni na bazm-e šarâb 
ža jâgaê šarâb bnuš zahr-e mâr 
 

 Bânu wât wanaš be šarm-o hayâ 

Baad az flâmarz jahân bu xarâb 
Šâdkâmi madai aê šum-e badkâr 
 

 هه ان فرام رز از بع د دوارمي ام ؟یکن  برپا شراب بزم د،م اهازه ت  ب  چگ ن ! ايح و شرمیب :گفت بان ترهم : 

 ز،رم ار ش رابی ه ا ب   ؟یگ  يیم ی شادکام من ب  ت ! بدکار ش م. ديش  ناب د شرابت بزم و ت  و ش د رانيو

 .یبن ش

 یعزادار. 1

بري دن دريدن در مرگ رزيزان، گيس   ق ي، کردنبر،ن  سر و پا مانند یمحلّی رزادار ی،اشي ه از شارر

 در ،ان دم رده ت ر، يادکرد رزيزان ی ک   پ يشخان اده و بزرگان ه انان خراشی در مرگو ص رتن زنا

 گ ام،ن ب   زال و ب ان انی س گ ار در م ارد نياک  چنان است؛ برده بهره زالی ،ا يم  و سرود،اس گ

 ن اخن ب ا و نندينش یم  گِ ل ب  کرده، پاره ق ي ده،يس بريگ بان ان. ش دیم ديده فرامرز مرگ خبر دنيشن
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 دلِ و رس دیم  فل ک ب   ش انيزار و نال  ی ص دا ک   د،ندیسرم نال  چنان .خراشندیم را خ د ص رت

 :کندیم آب را سنب

 بههههههه ینفگیسههههههه انفبههههههه ن انفبههههههه ن  

  سههه ف هفڕزهفتههه جفحب  بههه نمههه فلهههومههه 

 تفوههه دنف ههه کنههه    نفسههه  هفنهه  ف ه
 

 دڕیهههنفشههه نقههه یههه ف هفگڵکههه  فنیشهههتن 

  مهه وهه   فتهه سهه ف ێشهه نفنهه نف هفگههوفژه

 مهههاڵکئههه ف هف یههه مههه فزا یشههه نفنههه ده
 

 (31/111-119) 
ništen wa gełku Yaqašân dŕin 

wešân nân wa geł za sar tâ kamar 

dang-e zârišân maĉyâ wa afłâk 
 

 Bânu Bânuân gisuân bŕin 
Malek mahbubân tâj-e zaŕ wa sar 

Wa neš-e nâxun surat krden ĉâk 
 

 .ماليدن د گ ل را  د خ  س راپای .نشس تند لگِ  در .بريدند را زرگيس انشان تاج ب  آراست  زيباروی بان انترهم : 

 .رسيدمی افالک ب  زاريشان صدای و کردند زخمی را خ د ،ایگ ن 

 وی گرس نگ از ،(...و هه انبخش سهراب، برزو، رستم،) ام اتش از و د،دیسرم  يم  دل س ز با زال 

 او هن ازة گ رد ر ب  ا  ر،  الشخ ک یالحظ  ،رده ک  يتکی سنگ  تکّ   ب مرگ ،نگام ک  فرامرزی کسیب

 کن دیم  ذوب را ، اک  ه سخت و اهيس سنب ،ايشنال  با ک چنان نالد؛یم و کندمی ياد ...و چرخندیم

 .(111-11/101 نک:)

 ریسا امثال و هاهیکنا از استفاده .3

 حاصل:کناي  ازکار بی( آبياری رل  ،رز) و:ئ  ێ   فزه

فدا   فاڵقههه عههه فدنیههه فێ هفس فوههه هههه 
 

 بههخفسهه  فمهه ێجهه فمههه فلهه زهفئ بیهه    

 

 (101/0109) 
âbiâri zala-o ham jafâê be su 

 
 Har kas weê deniâ ałâqa dâru 

 

 حاصل انجام د،ی.ثمر را آبياری کنی و کاری بی،ای بیرالق  ب  اين دنيا مانند اين است ک  رل  : ترهم
 «   هفسکنخ؟و فب  ف هفئ گ فئ »گ يد: المثلی در زبان کردی ،ست ک  میضرب

 دا   فسههههخوهههه فچفنوهههه تهههه ف زمهههه مههههاڵ

 

ف    هه  فوهه فیهه  مهه ف ئ تهه ف هف فبهه  ئهه  
 

 (03/51) 
ar bu wa âger mayu ĉeš karu 

 
 Fłâmarz tanhâ ĉe kasê dâru 

 

 کند؟می یکار  چ خ ا،دیم ،ش د ،م آتشی حتّ اوريیب و تنها فرامرزترهم : 

 

 



 51 * ی کرمانشا،یاخان کندول الماس بهمن و فرامرزساختی ب  حماسة نگا،ی درون
 

 

 نتیجه
ی ادب محلّ  ، ایت رين ميراثای کرمانشا،ی از بزرگخان کندول الماس سرودة بهمن و فرامرزمنظ مة 

زب انی ف اخر،  ،محت  ايی حماس ی ماي   و. اين منظ م  ب ا درونار استنادرشاه افش بر های مانده از دورة

 محت  ايیماي   و است ک   درون دادهنشان  بهمن و فرامرز حماسی بررسی منظ مة .روان و شي ا نيز دارد

ساختی حماسی منظ م ، برخی باور،ا، آداب و ،ای درونحماسی دارد و شارر رالوه بر ررايت ويژگی

ت رين هممچ   ؛ اگراس تپرداخت    ني ز ، اآنو ب      خ يش داش ت ر کان ن ت هّد ی راسنن ب می و محلّ

منطق ی  يش بردپس عی در  بيش از ،ر چي زشارر خ ا،ی است. و خ ن حاکم بر اين منظ م ، انتقام انديشة

پسند در روند ح ادث ب   وه  د آورده و مخاطب محکم، باورپذير ایو زمين  رويداد،ای داستان داشت 

منظ م   اي ن  ماي ةدرون،ای داستان حماس ی ب ر راست ک  ويژگیبررسی انجام شده گ اه اين مدّ است.

 گيرد.ی قرار می،ای حماسی ب می و محلّحاکم است و در ردي  داستان

 منابع
 ، بان : ناهی.کوردی ةمیژووی ویژ، (1931) ، صديق(زادهصفی) ئیک ب ره -

 فر،نگی.و تهران: رلمی  ،چاپ پنجم، تا رنج خاراز رنگ گل ، (1911) سرامی، قدمعلی -
 ، سنندج: کردستان.سرود بادیه، (1911) ينالدّصالحی، مال محی -
 تهران: فردوس. ،چاپ س م، سرایی در ایرانحماسه، (1919) اهللصفا، ذبيح -
 دانشگاه ايالم.، تصحيح سکين  آزادی، ايالم: بهمن و فرامرز، (1911) خانا،ی، الماسای کرمانشکندول  -
 . سينا :قم چاپ اوّل، ،ایخان کندولهتدوین شیرین و فرهاد الماس(، 1919) امين ،گجری -

کرمانش اه: ل، چ اپ او ،ایختان کندولتهالماس رستتم و زنتون دآوریتدوین و گر ،(1910) جيدم پناه،يزدان -

 .،نر و دانش چشمة





 
 فصلنامة فرهنگ کرمانشاه )ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه(

 83-62م. صص  1122، 2333 بهار، 21، پیاپی 3دورة جدید، شمارة 

 1کرمانشاه در نخستین روستانشینان

 1حجت دارابی

 دانشگاه رازی شناسی،باستاناستادیار 

 چکیده
رود کیم ر زندگی انسان در دوران پیی  از تیاریب بیم شیمار مییترین تغییر دترین و بنیادیانقالب نوسنگی مهم

ایین مهیم، بر یی  ةی میههبی شیده اسیدر در نتی یهای اجتماعی، اقتصادی و حتّهایی در جنبمباعث دگرگونی

مر رخ  نهم قر ةکرمانشاه نیز این فرایند در هزارو نخستین روستاها شکل گرفتندر در  شدهیاهلگیاهان و حیوانات 

( در این منطقم شده اسدر این جوامع از معیشد یک انشینیم باعث بم وجود آمدن نخستین روستانشینان )داده ک

هیای حییوانی و گییاهی ترکیبی مبتنی بر شکار حیوانات، گردآوری گیاهان و تا حدودی پیرور  بر یی گونیم

هیای آیینیی را بیم وجیود محیل یناوّلیها از  شید و یینیم،  انم اوّلیناندر همچنین در کنار بنای بر وردار بوده

ل از سیا د ابزارهیا و ادوات سینگی، فیرو  نخستین روستانشینان در کرمانشاه عمدتاً متشکّ فنّاوریاندر آورده

ی و دیگر اشیاء سنگی و استخوانی و زییورآتت بیرای رفیع نیازهیای آنیان بیوده کیم در میواردی سفالسنگی و 

 راندها قرار دادهکف  انمر زیر اشیایی را در کنار مردگان  ود د
 

 یک انشینینوسنگی،  ةیم، کرمانشاه، دوراوّلروستانشینی  :یکلیدواژگان 
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 مهمقدّ

 ةگونی اوّلیین ،اند کم بی  از دو میلییون سیاق قبیلشناسی نشان دادهشناسی و دیرین انسانمدارک باستان

سنگی بم وجیود  ةری را با سا د ابزارهای سادفنّاو اوّلیناسد وجود نهاده و توانستم  ةانسانی پا بم عرص

ا روند زندگی انسان تا حدود ده هزار ساق قبل تقریباً یکنوا د و مبتنیی بیر گیردآوری  یها و بیاوردر امّ

برجسیتم بیوده کیم  ینانآنشکار حیوانات بوده اسدر در این زمان تغییراتی اساسی بم تدریج رخ داده و 

ییاد کیرده اسید  1«انقالب نوسنگی»اتصل از آن با نام رو  استرالیاییمع شناسگوردون یایلد، باستان

 ,Matthews)ی گیرددفیاق سراسیر پیی  از تیاریب تلقّیتیرین اتّو شاید بم عنوان برجستم (1931 ،)یایلد

ر میلییون سیاق تطیوّ 3/1ترین انقالب بشر بعد از یوسف، انقالب نوسنگی حیاتی -بم نظر بار .(68 :2003

مشخّصیات ایین انقیالب و دورة (ر دربیارة نمودهیا و Bar-Yosef, 2001:117بوده اسید )فرهنگی وی 

جانبیم شیامل تغییراتیی همیمی، انقالب نوسنگی های زیادی بم عمل آمده اسدر بم طور کلّنوسنگی بحث

، (Bar-Yosef, 1998: 143; Özdoğan, 1999: 10)در سا تار اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی انسان بوده 

رو امروزه نگیاه جهیانی بیم ایین مهیم بیم  ی در هر منطقم روند متفاوت  ود را طی نموده اسد؛ از اینول

های (ر بر این اساس در هر منطقم از ویژگیSimmons, 2007:4ی تغییر یافتم اسد )ای و محلّمنطقمنگاه 

(ر Ḉilingirḡlu, 2005 یود را یافتیم اسید ) فرهنگیی  یا ّ ةنگی متفاوتی بر وردار گشیتم و بسیتفره

ا در امّی ؛هستند یک اور نزدهای انقالب نوسنگی در گام اوّلینشناسی حاکی از برداشد مدارک باستان

باشیند هیای متفیاوتی مییهیای متفیاوتی شیکل گرفتیم و هیر ییک دارای شا صیماین منطقم نیز فرهنگ

(Kozlowski & Aurenche, 2005ر بم طور کلّی) هیای پیرور  گونیمی بیا انقیالب نوسینگی انسیان بیم

هیای گییاهی ماننید جیو ار گرفتم اسدر زمانی کم دانمقر یک انشینیحیوانی و گیاهی پردا تم و در مسیر 

سیاق قبیل کشید شیده و  11111-11111زمانی بیین  ة( و عدس در فاصلEmmerدو ردیفم، گندم امر )

)دسترسی بهتر بم منابع  هایی(  رام گشتند، انسان دسد بم تولید  ها زده و این موضوع حیواناتی مانند بز

و از جملیم  گییری روسیتاها در  یرب اییرانو شیکل یک انشیینینشینی بیم سیمد من ر بم تغییر از کوچ

شناسی را در باستانهای هدفمند پژوه  اوّلین(ر کرمانشاه Darabi, 2012 ؛1931 ،کرمانشاه شد )دارابی

و کشیاورزی(  یپیروردامسازی حیوانات و گیاهیان )یم و اهلیاوّلگیری روستاهای شکل ةراستای مطالع

شناس معرو  آمریکایی در ادامة مطالعات  یود در شیماق میزبانی نموده اسدر رابرت بریدوود، باستان

                                                           
1. Neolithic Revolution 
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)Braidwood, مر بم ایران آمده و در استان کرمانشاه بم بررسی و کاو  پردا ید  1333عراق در ساق 

)al. 1961; 1961; Braidwood et b; 1960a1960ریشی بیم بررسیی یای اتییهیلة جیی یم وسیییوی بی ر

: 1931 ،آباد، شیان، زبییری، ماهیدشید و کرمانشیاه پردا ید )هیوقند، اسالمکوهی کرهای میاندشد

 هیاآنکیم از جملیة (؛ بریدوود عالوه بر بررسی مناطق مهکور، بم کاو  در یند محوطیم پردا تیم 119

(ر ینید سیاق بعید، فیلیی  اسیمید 1باشیند )شیکل ی کرمانشیاه مییآسیاب و سراب پیرامون شهر امروز

 1311ه در نزدیکی هرسین آ از نمود کیم تیا سیاق درّگنج ةکاو   ود را در تپّ 1323کانادایی در ساق 

 ةمر نیواحی پیرامیونی تپّی 1311(ر وی بم همراه مورتنسین دانمیارکی در سیاق Smith, 1976ادامم یافد )

نوسینگی ان امیید  ةدیگیر از دور ةطیمحو سیمزنیی در ده کم بم شناسایی و گمانیمرسی نموه را بردرّگنج

(Mortensen & Smith, 1977; Smith & Mortensen, 1980)هیای هیای ا ییر نییز محوطیمر در ساق

(، Abdi, 2003 ؛1913 ،آبیاد )عبیدینوسنگی در مناطق مختلف کرمانشاه ماننید اسیالم ةدی از دورمتعدّ

( شناسیایی Niknami & Nikzad, 2012( و دشید سیرفیزوزآباد )1933 ،ادی بیستونیدرود فرامان )مر

ای یآباد و جانی، بم ترتیی  پیرامیون روستیهای شیخیتپّمین طرح پژوهشی کاو  در ترمهما اندر امّشده

ط هیئید مشیترک ها توسیّ این کاو  اوّق ةمرحل ررودبم شمار می آبادراهان و حمیل اسالمکرتویج میان

اصل از ی(ر نتیایج حیMatthews et al. 2010; 2013ان یام یافید ) 1931انگلیسیی در سیاق  - ایرانیی

هیای دهنید و لیها تنهیا بیم محوطیمکر اساس این نوشیتار را تشیکیل مییالهّهای فوقها و پژوه کاو 

 ایین ةبیاربحیث در(ر 1؛ جیدوق 1شیود )شیکل شناسی موجیود در اسیتان کرمانشیاه پردا تیم مییباستان

 ةدر دور جوامیع روسیتایی در ایین منطقیم را اوّلییناز زنیدگی  یمناسیب العیاتتوانید اطّموضوعات میی

 ای با ماهید این جوامع آشنا سازدرو  وانندگان را تا اندازه نوسنگی ارائم دهد

 آسیاب در زمان کاوش )عکس: فرانک هول( تپّه: نمای 2شکل 
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 پرداخته شده است. هاآنص نوسنگی کرمانشاه که در متن به های شاخجغرافیایی محوطه موقعیّت: 1شکل 

 
 

 های مورد بحث در متنمشخّصات محوطه: 2جدول 
 جغرافیایی موقعیّت قدمت نام محوطه

 مر نهم قر هزارة آسیاب
متیری از سیط   1991سو و شرق شهر کرمانشاه در ارتفاع در کنار رود قره

 دریا اسدر

 مر م قرهشتم و هفت هزارة درّهگنج
کیلومتری هرسین  11شکل در نزدیکی روستای گیسوند و ای مخروطیتپّم

 راسدمتری از سط  دریا  1111در ارتفاع 

 مر دهم تا هشتم قر هزارة آبادشیخی
در دشیید حاصییلخیز دینییور و دو کیلییومتری شییماق روسییتای کرتییویج در 

 رمتری از سط  دریا قرار گرفتم اسد 1113ارتفاع 

 مر هشتم و هفتم قر هزارة جانی
متیری از  1131در شماق حُمیل و جنوب شرق دشد اسالم آبیاد و ارتفیاع 

 سط  دریا واقع شده اسدر

 مر هفتم و ششم قر هزارة سراب
سیو در ارتفیاع رهمتری شرق رود ق 111شماق شرق کرمانشاه و  - در شرق

 متری از سط  دریا قرار داردر 1911
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 معماری

گی تغییر در ماهید استقراری جوامع  رب ایران بم وجود آمیده و ایین جوامیع بیم با شروع انقالب نوسن

می و مساعد شدن شناسی حاکی از تغییرات اقلیمدارک دیرین اقلیم روق داده شدندس یک انشینیسمد 

ساق قبل( بم بعد در منطقم اسد کم طی آن دما، بار  و رطوبد  11311مر ) دهم قر ةآن از اواسط هزار

 Darabi, 2012; Wasylikowa et)یافتم و این امر افزای  رشد گیاهان را در پی داشیتم اسید  افزای 

al. 2006).  ت وری سیاکنان منطقیم از منیابع محیطیی و افیزای  میدّساز افزای  بهیرهزمینم موضوعاین

و لها بر میزان جمعیید افیزوده شید کیم فشیار روی منیابع محیطیی و  گشدسکوند آنان در یک محل 

نهیم  ةزمانی اواییل هیزار ةساکنان کرمانشاه در فاصلرسد را بم دنباق داشتم اسدر بم نظر می هاآنبود کم

های وحشی گیاهی و حیوانی شامل گنیدم، جیو، عیدس و مر بم مدیرید منابع  هایی و پرور  گونم قر

و شیاورزی گشیتم ها و شیروع کسازی این گونمباشندر بات ره این موضوع من ر بم اهلی آوردهبز روی 

دارد ایین  اهمّیّید ما آنچی(ر امّیDarabi, 2012مر شکل داده اسد ) قر 3111روستاها را در حدود  اوّلین

هیا همچنیان تتا میدّ هاآندر روستاها ساکن نشده و بر ی از  باهمزمان تمام ساکنان منطقم همکم اسد 

نشیینی بیم دائمیی و فصیلی و کیوچانیدر رونید تغیییر از زنیدگی رو امیرار معیا  کیردهبم صورت کیوچ

فاقید بقاییای  ،هیایی ماننید آسییابهای منطقم هویداسد و لها محوطمدر ماهید استقرارگاه یک انشینی

تی و فصلی در این محل زندگی کرده و از آنان اندر ساکنان آسیاب بم صورت موقّمعماری ملموس بوده

هیای زبالیم زیرزمینی و عمدتاً یالمهای نیممنوان  انمزیرزمینی بم دسد آمده کم با عر نیممهای مدوّیالم

، درّهگینجهای کرمانشاه از قبییل دیگر محوطم های تحتانیِدر تیم (رHowe, 1983: 115یاد شده اسد )

رسید سیاکنان کرمانشیاه اسدر بم نظر می مشخّصآباد و جانی نیز وجود استقرارهای فصلی کامالً شیخی

و  اندتی استفاده کردهمسکن موقّ ةمانند یوب برای تهی یفاسدشدن مر از موادّ قر های دهم و نهمدر هزاه

روسیتاهای  اوّلیینبیم دسید آمیده از  ین بقاییای معمیاریِتیرمهما هر ساق این روند ادامم داشتم اسدر امّ

، راسید ها کم و بی  یهارگو  بیا ابعیاد کیم انم رباشدمی درّهگنج ةتپّدر  Dکرمانشاه مربوط بم تیة 

شیود دییده نمیی هیاآنای بین گونم بقایای معبر، ورودی و یا کویماند و هیچای شکلگوشم و یا ذوزنقم

ایین اوصیا  بیم  ا(ر بSmith, 1990کوبیده شده سا تم شده اسد ) ها نیز از  اکِکف  انم ر(9)شکل 

اد گشیتم اسیدر بر یی از در سیقف ای ی هاآنها دو طبقم بوده و ورودی نظر کاوشگر محوطم، این  انم

هیا از تییرک سقف راندهای زیرزمینی بودههای نشیمن و یا کارگاه بر روی ح رهسا تارها دارای بخ 
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هیای تییة ی در بنیای اتیاقانیدر بیم طیور کلّیل نیز اندود گشتمم با گِهای یوب سا تم شده و البتّو شا م

 ؛1912 ،انید )اسیمیدای بیم کیار رفتیممشیکل و نوارهیای یینیشکل، سییگاریهای قایقیمهکور  شد

Smith, 1975: 179; 1976: 15; 1990)ةتپّیهای ان یام یافتیم در ا یراً از کاو  درّهگنجبقایای مشابم  ر 

ر این محوطیم اسید  ّأهای متتیممربوط بم  ،آباد نیز شناسایی شده اسدر بیشترین بقایای معماریشیخی

کیف  رباشینددار مییم و زاوییماز یینم سا تم شده و بم شکل مینظّهای مکشوفم (ر دیوار اتاقک1 )شکل

شیماق شیرقی  - ها در جهد جنوب  ربییاین اتاقک رنیز از  اک کوبیده شده درسد شده اسد هاآن

باشید و ضیخامد مییمتیر  3/1تا  3/1معموتً بین  هاآنابعاد  رگونم ورودی هستندا فاقد هرامّ ؛اندبنا شده

از دیگیر  تیربزرگعیالوه بیر ایین، ییک اتیاق  متر اسیدرسانتی 21تا  91وت بوده و بین دیوارها نیز متفا

م و یینیم بیم هیای نیامنظّدیوارهای سا تم شده از ترکی   شدمتر و  1×1سا تارها با فضایی در حدود 

 Matthews et)متر اسدر این اتاق کارکرد آیینی )احتماتً معبد( داشتم اسید سانتی 31ضخامد حدود 

al. 2013). ای یدر بنی درّهگینجردم یهیای مشیابم بیا میآبیاد از رو رسد مردم روستای شیخیبم نظر می

ر دو روسیتا نییز دییده یهیای آیینیی در هیهای  ود استفاده کرده باشندر این شباهد در وجود مکان انم

 آیین در ادامم(ر مبحث نک:شود )می

 (Smith 1990: 327,fig.1) درّهگنج D: پالن بقایای معماری الیه 3شکل 
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 (؛ با اصالحاتMatthews et al. 2013:39, fig.4.18آباد ): پالن بقایای معماری به دست آمده از شیخی2شکل 

 

 ةنشاه عمدتاً محدود بم دو محوطیالعات معماری ما از نخستین روستانشینان در کرماباید گفد کم اطّ 

های منطقم ا ل  حاوی بقایای مربوط بم اسیتقرارهای محوطم آباد( اسد و دیگرو شیخی درّهگنجفوق )

رو هسیتندر ایین جوامیع همیواره در کنیار جوامیع باشند و احتماتً بییانگر وجیود جوامیع کیوچفصلی می

رسید بوده اسدر بیم نظیر میی یپرورداممبتنی بر  هاآنم معیشد روستانشین در منطقم حضور داشتم و البتّ

 اندری در تبادتت فرهنگی و اقتصادی در  رب ایران داشتمجوامع مهکور نق  مهمّ

 معیشت

کم قبالً ذکر شد، الگوی معیشد بشر تا صدها هزار ساق مبتنیی بیر شیکار و گیردآوری منیابع  طورهمان

های گیاهی و جیانوری سازی بر ی گونمساق قبل دسد بم اهلی 11111ا در حدود  هایی بوده اسد؛ امّ

رخ داده و بم صیورت تیدری ی  یپروردامار از شکار و گردآوری بم کشاورزی و زده اسدر فرایند گه

سیاق قبیل( در  یرب اییران شیکل  11111-11111مر ) قر 3111-3111زمانی  ةرسد در فاصلبم نظر می

تیر شیده و لیها در طوق زمان راییج یپروردام(ر با این وجود، کشاورزی و Darabi, 2012گرفتم اسد )

وستانشینان بم نسبد کمی وابستم بیم پیرور  گیاهیان و حیوانیات بیوده اسیدر فراینید معیشد نخستین ر

زمانی هزار تیا هیزار و پانصید سیالم رخ  ةت بوده و در یک بازسازی حیوانات و گیاهان طوتنی مدّاهلی
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هایی کم قبل و بعید از انقیالب اسیالمی در کرمانشیاه ان یام کاو  در سایة(ر Zeder, 2011داده اسد )

نوسینگی بیم دسید آمیده اسیدر میردم  ةد معیشد ساکنان ایین منطقیم در دورالعاتی از وضعیّ، اطّدهش

ن، روبیاه قرمیز،  رگیو  و بیز و گوسیفند کگراز، گوزن قرمیز، گیاو،  یوک، گیور آسیاب بم شکارِ

، م بقایای بز، گوسفند و گوزن قرمز بیشتر اسدر همچنین گیوزن زرد،  یزاق، گیور راند کم البتّپردا تم

پشد بم همراه مقیادیر بیاتیی و تکصحرایی، ماهی، پرندگان تیغی، مو ، جوجمشغاق، گرگ، پلنگ

م ایین قابیل توجّی ةنکتی(ر Howe, 1983: 117بوده اسد ) هاآنم های آب شیرین نیز مورد توجّاز صد 

انید ردا تیمنییز پاسد کم عالوه بیر شیکار ایین جیانوران، ایین میردم احتمیاتً بیم پیرور  و کنتیرق بیز 

((Bokonyi, 1977; Zeder, 2001: 68 ر نسبد بقایای مربیوط بیم بیز دو برابیر گوسیفند اسید(Zeder 

یاهان در رژییم  یهایی بقایای فضوتت انسانی نشانگر استفاده از  زندگان کویک و نیز گ .(1999:14

آسییاب بیم  ةمحوطیمیردم در رسید (ر بم نظر مییMellaart, 1975: 77باشد )میآسیاب  ةساکنان محوط

هیا را در گیام اوّلیینتی و فصلی ساکن شده و عالوه بر گردآوری گیاهان و شکار جانوران، صورت موقّ

 ;Smith&Young, 1983:146؛ 21: 1931 ،اند )هوقجهد رام کردن و پرور  بز در کرمانشاه برداشتم

Zeder 2001). 
مبتنیی بیر گیردآوری  هیاآناسید و معیشید نیز صیادق  درّهگنجساکنان  اوّلینتی برای ینین وضعیّ 

هیای بعیدی نییز بیم شیکار بیز، م دورهگیاهان وحشی و شکار بوده اسدر این میردم در ایین زمیان و البتّی

گوسفند، گراز، گاو،  زاق، آهوی قرمز،  رگو ، روباه و کبیک پردا تیم و در عیین حیاق از جیو دو 

ایین، بیم نظیر  در عیالوه بیریانیدم استفاده کردهیگن اتً نخود ویدق و احتمیوحشی، فن ةعدس، پستردیفم، 

وحشیی، گییالس و سین د تلیب بیم عنیوان  ةدر تانی ماننید بیید، صینوبر، پسیت از درّهگنجرسد مردم می

(ر مدارک موجود حاکی از آن اسد Van Zeist et al. 1984; Smith 1976: 14اند )سو د بهره برده

 :Smith, 1976: 14; 1990: 324; 1975)اندنیز پردا تمشد جو بم پرور  بز و کا درّهگنجکم ساکنان 

179; Hesse, 1978: 413; Zeder, 1999: 15; 2001: 69; Zeder & Hesse, 2000). درّهگینج 

عالوه بر پرور  بیز  فراز منطقة پراکندگی  الت وحشی بوده و لها ساکنان آن از همان آ از احتماتً بر

 شناسییِ(ر مطالعات دیرین انسیان111: 1931 ،اند )هوقای کویک پردا تمهبم کشاورزی در قطعم زمین

هی در العیات جالی  تیوجّنییز اطّ درّهگنجهای های بم دسد آمده از حفاریان ام یافتم بر روی اسکلد

فقیط  اسید؛ امّیا مورد معیشد ساکنان آن در ا تیار نهاده و حاکی از سیط  بیاتی سیالمتی آنیان بیوده

 گونیمیچهمطالعات  این رشناسایی شده اسدنیز های فرسای  دندان و برآمدگی استخوان شواهد بیماری



 23 * نخستین روستانشینانِ کرمانشاه

 

 .Meiklejohn et al)دهنید هیای جدییدتر را در سیط  سیالمد نشیان نمییقدیم بم تیم ةتغییری از تی

1980; Agelarakis, 1989; Merrett, 2004)مر( بیم هفتم قر ةر در سراب نیز نخستین ساکنان )در هزار 

 ششیم قر ةبعیدی )هیزار ةدر مرحلی کمدر حالی ؛اندبهار تا اوایل پاییز سکوند داشتمصورت فصلی و از 

 وک اهلی را نییز پیرور   ،گوسفند و مردم سراب عالوه بر بز راندمر( تمام ساق را در آن سپری کرده

هلیی پردا تیم و ردیفیة اگندم و جو دو (ر آنان بم کشدBokonyi, 1977; McDonald, 1979اند )داده

استفاده از پستة وحشی و نییز  ةرسد دامنمیبم نظر  راندپستة وحشی نیز استفاده کرده در کنار آن از جو و

هی از آنیان بیم جیای مانیده زیرا آثار قابل تیوجّ ؛بات بوده Helix Salomincaنوعی حلزون  اکی با نام 

 (رMellaart, 1975: 87اسد )

گاوسیانان(، پسیتانداران  و سیانانم )اسی جثّیپسیتانداران بیزرگکنان آن از آباد نیز سیاشیخی ةتپّدر  

پشد و  رینیگ آب اندام )بز، گوسفند و گوزن(، پستانداران ریزاندام، جوندگان، پرندگان، تکمیانم

از بقایای جانوری ایین  %2/23اندر مطالعات ان ام شده حاکی از آن اسد کم در حدود شیرین بهره برده

دهیدر را بیز و گوسیفند تشیکیل میی %1/39 هیاآناندام بوده و از مییان پستانداران میانم مربوط بممحوطم 

باشدر فقیدان فیک زییرین از ییک طیر  و می 1بم  2نسبد بز بم گوسفند بسیار باتتر اسد و در حدود 

هیای کامیل جیانوری در محوطیم حکایید از آن دارد کیم حیوانیات در دا یل و ییا وجود دیگر بخی 

هیا دور ریختم شده اسدر در روی بر یی از اسیتخوان هاآن، ولی جم مة اندابی شدهنزدیک روستا قصّ

نیر بیوده و از بز یا گوسیفندان جیوان و  %91دهد کم میابی نشان الگوی قصّ رشودآثار حرارت دیده می

فتیم بیر روی بقاییای بم هر روی، مطالعات ان ام یا ر(Bendrey et al. 2013اند )ماه سن داشتم 2-11بین 

 اندسازی و پرور  بز وحشی بودهرام ةم ساکنان این روستا در مرحلد کدهآباد نشان میجانوری شیخی

 Zeder and) بیودجیانوری رخ نیداده  ةدر ایین گونی سازیم هنوز تغییرات فیزیکی ناشی از اهلیکم البتّ

Hess, 2000). دری ی را یای طیوتنی و تیدوره ،ییملاوّسازی و پیرور  رام ةشایان ذکر اسد کم مرحل

اری از  یود بیم جیای یوانی آثییای حیییهیار در اسیتخوانیعیامیسازی تمان اهلییشود کم تا زمشامل می

آبیاد ا ییون میردم شییخیهیا پردا تیم اسیدر امّییند انسان در این دوره بم پرور  گونمهر ؛گهاردنمی

 ةه باشندر این مهم در نتی رسد این حیوان را رام یا اهلی کرداند، بم نظر میتمرکز بر روی بزسانان داشتم

در نیز تأیید شده کم حاکی از فضوتت حیوانی و وجود آ یل  1شناسیهای ریزریخدمطالعات و تحلیل

                                                           
1. Micromorphology 
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ی حییوانی هیامیر گونییالوه بیعیی(ر W. Matthews, 2013وطم اسید )یمر در مح م قرینه ةزاریر هیاوا 

انید زییادی کیرده ةتغهیی (Helix salomonica)آباد از نوعی حلزون  یاکی خیکر، ساکنان شیالهّفوق

(Shillito, 2013). ّدر زمیان گیهار بیم  ییک یاور نزد ةط بسیاری از سیاکنان منطقیاین نوع حلزون توس

آسییاب نییز بیم  تپّیم( و در کرمانشاه از Lubell, 2004مورد استفاده قرار گرفتم ) یپروردامکشاورزی و 

(؛ بیشیترین 3انید )شیکل آباد از گیاهیان مختلفیی نییز اسیتفاده کیردهفد شده اسدر مردم شیخیوفور یا

و و یمر بیم کشید جی نهیم قر ةدر هیزار انیدرگندمیان و حبوبات داشتم ةبر روی گیاهان  انوادتمرکز را 

ین از ؛ همچنیدهنیدتلیب تشیکیل میی اندر حبوبات محوطم را عدس، نخود و میا ِاحتماتً گندم پردا تم

شناسی هیم حیاکی ریخد (ر مطالعات ریزWhitlam et al. 2013اند )وحشی هم بهره برده ةفندق و پست

هیای تحتیانی دو هیا و گنیدمیان در تییمایوحشیی، دولپیم ةیون  ازپایان، پست از وجود بقایای گیاهانی

د دانی از وضیعیّالعیات ینی(ر فعیالً اطW. Matthews, 2013ّجیانی اسید ) تپّیمآبیاد و محوطة شییخی

پشید و تکا از حیواناتی یون بز، گوسفند، آهوی قرمیز، جانی در دسد نیسد؛ امّ تپّممعیشد ساکنان 

ن محوطیم یاتً بیم پیرور  بیز در ایییز احتمیی(ر آنیان نییBendrey et al. 2013انید )ماهی تغهییم نمیوده

تیوان بیم مییاز بین بقایای گییاهی، فعیالً العات بیشتری اسدر م این موضوع نیازمند اطّاند کم البتّپردا تم

 وحشی اشاره کردر ةاستفاده از پست

. 5. حبوبات 2. گیاهان علفی 3و  1. غله نامشّخص 2آباد:: برخی از بقایای گیاهی به دست آمده از شیخی5شکل 

 ؛ با اصالحات(Whitlam et al. 2013: 181; fig.15-3. ماش تلخ )7. علف چاودار 6عدس 
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از بقایای جانوری و گیاهی کم در راستای بازسازی معیشید نخسیتین روستانشیینان کرمانشیاه جدای  

 اهمّیّیدانید، از سازی  ها بم کار رفتماند، ادوات سنگی نیز کم برای تولید و آمادهم قرار گرفتممورد توجّ

ی نخسیتین گییردر کرمانشیاه و نییز شیکل یپیروردامی بر وردارندر فراینید شیروع کشیاورزی و  اصّ

ارتبیاط نزدیکیی  هیاآنجوامع این منطقم بوده و اساساً بین  فنّاوریروستاها در آن، همگام با تغییرات در 

 وجود داشتم اسدر

 فنّاوری

 سینگی، ادوات سینگی، اشییاء سینگی و نخسیتین روستانشیینان کرمانشیاه، صینایع فنّاوریجهد بررسی 

دهنیدر میردم العات ارزشیمندی ارائیم مییمنطقم اطّ های اینی محوطمسفالاستخوانی و فرو  سنگی و 

دار )فلینید و ییرت( هیای سییلی از سینگ یزنیدگی  یود ابزارهیای سینگی مختلفی آسیاب در محلّ

های ابزارسازی  ود را تا زمان تیرک ایین محوطیم حفی  درسد سنّو بم نظر می اندتولید کردهپیرامون 

شیکل، دیسیکی شیکل و رمییهی (1)ایهییادریمل سنگیشاماب یایع سنگی آسییصن ینریتمیمهاندر کرده

ر (2)شیکل  باشیندداس میی ةتعداد بسیار کمیی تیغی ها وها، اسکنمها،  راشندهها، تیغمریخد، ریزتیغمبی

ساب( و ابزارهای استخوانی مانند درف  و سوزن هم بیم های آسیاب )هاون و سنگ، سنگینبر اعالوه 

هیای حییوانی و اشییاء هندسیی ب بیم تولیید اشییاء گلیی ماننید پیکیرکدسد آمده اسدر ساکنان آسییا

 رانیدهیای گلیی بیا تزیینیات کنیده نییز پردا تیمای شکل( بم همراه پیالک)مخروطی، دیسکی و سایمم

 های استخوانی، گلی و صدفی و آوییز سیا تم شیده از سینگ ییا دنیدانِهمچنین با دستبند مرمری، مهره

 (رHowe, 1983: 116; Mellaart, 1975: 76ند )اگراز  ود را تزیین کرده

 (Kozlowski, 1999: Pl. 18)هایی از صنایع سنگی تپّه آسیاب : نمونه6شکل 
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ابزارهای سنگی مختلفیی تولیید کیرده و در و یرت، نیز با استفاده از فلیند  درّهگنجمردم ساکن در  

، هیازتیغمیل ریییامیهیای ابیزار شترین گونمیجاندر راهای ابزارسازی  ود را حف  کردهدسنّ ،طوق زمان

ای هسیتندر شیایان ذکیر سنگ مادرها ا ل  بم اشکاق مخروطی یا اسیتوانم رباشندمیها ها و  راشندهتیغم

شیاید بیرای  درّهگینجشودر عالوه بر این، میردم میها آثار جالی داس دیده اسد کم روی بر ی از تیغم

در طییف رنگیی ی سیفالفیرو   D ةدر تیاندر ی پردا تمسفالا د فرو  بم س بار در تاریب بشر اوّلین

هیای بیزرگ متر و نیز کاسمسانتی 31های بزرگ بم ارتفاع ای تا تیره شامل فرو  کویک،  مرهقهوه

انیدر این فرو  احتماتً در زیر نور آفتیاب حیرارت یافتیم و آمیاده شیده رها بم دسد آمده اسدیا سینی

رخ داده و  درّهگینجسیوزی بیزرگ در یک آتی دهند کم در این زمان ناسی نشان میشمدارک باستان

یافتگی و ماندگاری مناس  فرو  و دیوارهای گلی ساکنان شده اسدر همچنیین این امر باعث حرارت

بیر روی بر یی از  هیاآندر یانیاده کیردهیز استفییپیزی نییآهک ةکور از درّهگنجرسد ساکنان بم نظر می

اد یرون ای ییم بیییواد آسییاب شیده بیین مییری از ریختیای گلی جهد جلوگیود لبمیای سنگی  ههاون

هیای شییاردار، ولی یند نمونم سینگ ؛گونم دستبند سنگی بم دسد نیامدهدرّه هیچر از تپة گنجکردندمی

 حالی اسد کم نزدیک بم یافتم گزار  شده اسدر این در وات سنگی مختلف و فرو  سنگی صیقلاد

)جدیدترین تیم( شناسایی شده و بالغ بر یکصد پیکرک گلی حیوانی  A ةگلی تنها از تی یءقطعم ش 11

ها بم دسید آمیده اسید کیم یکیی از کرک انسانی از تمام تیمپی 11و شاید گراز( و  )بز، گوسفند، گاو

هیا و درفی  درّهگینجهیای باشیدر دیگیر یافتیممیبم شکل زنی اسد کم دارای سر و سینة برجستم  هاآن

باشید و همچنین پالکی اسید کیم دارای دو سیوراخ در دو گوشیم میی های استخوانی صیقل شدهسوزن

(Smith, 1971: 10; 1972: 187; 1975: 179; 1976: 16; 1990: 325ر) 

سراب پیشیرفد زییادی کیرده اسیدر  تپّمشروع شده باشد، در  درّهگنجاز  سفاقسا د  فنّاوریاگر  

گونیم( بیم  3هیای سیراب )بیار طیی کیاو  اوّلینهای شا ص نوسنگی  رب ایران سفاقکم باید گفد 

)استاندارد زاگرس( معرو  شیده « ایم قوربا مبچّ»های با نقو  سفاق ین گونم بمترمهماندر دسد آمده

زده و سییاه  دارای آمیزة گیاهی اسد و بم دلییل پخید ناکیافی، مغیز آن دود سفاقر این (1)شکل  اسد

بر وردار بوده و معمیوتً بیم شیکل  رنگکرمهر دو سط  دا ل و  ارج فرو  از پوش  گلی  راسد

انید و بیم شیدهباشندر نقو  با رنگ ا را ای اد میر یا تخد ر و کف مدوّمقعّ ةهای کویک با بدنکاسم

انید م  ود گرفتمدار بدم ةم قوربا های پاشیده شده بر روی بدنم بوده کم شکل بچّمی بم شکل لکّطور کلّ
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(McDonald, 1979: 140 ر ینین)زاگیرس  ةهیای نوسینگی منطقیی تاکنون از بر ی دیگر محوطمسفال

(، سیراب Oates, 1968تمر یان ) (،McAdams, 1983(، جیارمو )Mortensen, 1974ماننید گیوران )

( Levine & McDonald, 1977( و نیز بررسی ماهیدشد )Alibaigi, 2013؛ 1931 ،بیگییاوری )علی

م از نظر تکنولوژی سا د و آمیزه مشیابم نیوع بچّی« هندسی سراب»موسوم بم  سفاقبم دسد آمده اسدر 

بیا  طیوط  رنیگکیم دارای دو نیوار تییرهبیم طیوری ؛از نظیر نقی  متفیاوت بیوده اامّ ؛ای اسدقوربا م

ی در دو بخ  فوقانی نوارهای افق ر(113: 1931 ،باشد )ملک شهمیرزادیمی هاآنزیگزاگی و توپر بین 

گیوران  تپّم L-Dهای های تیمسفاقگونم نقو  در روی نر ای(3)شکل  اندو تحتانی فرو  کشیده شده

(Meldgaard et al. 1963: 117 هیای ماهیدشید و یک محوطم در بررسیی(Levine & McDonald 

1977: fig.3) راه نییز دییده هیای راهوتیفها مسفاقم یگونداد کمی از اینیده اسدر روی تعبم دسد آم

، نقیو  مختلیف هندسیی ماننید «ی سیراب طّی»هیای سیفاق(ر در McDonald, 1979: 144شیود )میی

ی وجیود دارد کیم بیا وزی و  طیوط شیطرن یای متقیاطع، لییاشورهییا ی، هینوارهای افقی،  طوط جن

 طی بم شیکل کاسیم  های سبکسفاق ر(3)شکل  اندهای قرمز یا سیاه روی زمینة کرم کشیده شدهرنگ

نیز از نظر تکنولیوژی مشیابم دو نیوع  سفاقاین  ؛باشنددار نیز میزاویم ةدارای بدن هاآنم بر ی از بوده ک

ای و هندسیی نیسید م قوربا یمهیای بچّیتر بوده و بم ریزی نمونمقبلی اسد و فقط آمیزة آن  شن سفاق

 تپّیم H-Fهیای ی سیراب از تییما سیبک  طّیهای مشابم بیسفاق(ر نمونم 113: 1931 ،)ملک شهمیرزادی

( و نییز از یهیار محوطیم در بررسیی Mortensen, :1972 22در هلییالن ) 1الیمفیضل تپّمگوران و سط  

 شناسایی شده اسدر (Levine & McDonald, 1977)ماهیدشد 

 ای از تپّه سراب )عکس: فرانک هول(ه قورباغههای با نقش بچّ سفال : نمونة7شکل 

 
                                                           
1. Faisala 
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 با نقش هندسی از تپّه سراب )عکس: فرانک هول( سفال : نمونة8شکل 

 

 .Levin &Mc Donald 1977, pl)ی سراب به دست آمده از ماهیدشت های با نقش خطّ سفالنمونه  :3شکل 

Ia)؛ با اصالحات 

 

بیا  اقسیفباشیندر مییه کم دارای پوش  گلی سیاه و قرمیز دشسفاق دیگر در تپة سراب شناسایی ا دو امّ 

 ید رنیگسیفاج و یا زیگزاکیی پوش  سیاه دارای نقو  هندسی متشکل از نوارهای باریک مستقیم، موّ

در  ارج فر  بوده و ا ل  بخ  دا لی دارای پوش  قرمز و در مواردی نخودی اسدر لبیة فیرو  

نزدییک زده  بم رنیگ  اکسیتری و دود سفاقنیز ا ل  بم دا ل برگشتم اسد؛ آمیزه گیاهی بوده و مغز 

بیا پوشی   سیفاق(ر ینید قطعیم Levine & McDonald, 1977: 40; McDonald, 1979: 148اسید )

گلی قرمز رنگ نیز بم دسد آمده کم در یک نمونم در بخ  باتی زاویة بدنم نق  جنا ی تیو در تیو و 

 (رMcDonald, 1979: 150کشیده شده کم با  طوط افقی دو نییم شیده اسید ) Xدر نمونة دیگر نق  
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و نقو  هندسیی سیفید رنیگ بیم  صیقلیبا پوش  گلی قرمز  سفاقاز طرفی در فاز جدید سراب نوعی 

باشدر مردم سراب عالوه بر اینکم در تولید فیرو  میوجود آمده کم شا صم نوسنگی جدید در منطقم 

اندر بم سا تم گیری نیزع و یشمهای حیوانی و انسانی متنوّاند، پیکرکی مهارت باتیی داشتمسفالع متنوّ

ای سیالم بیم گیروه یهیمیده کیم نمونییوانی بم دسید آمییاقص حیینمونم پیکرک سالم و ن 131ی طور کلّ

 133نمونیم( و بیز و گوسیفند ) 11هیا و گرازهیا )نمونم(،  وک 99های با دم  میده بم طر  بات )سگ

ک انسیانی نییز شناسیایی پیکیر نمونم 231ا (ر ام112ّ-1: 1931 ،اند )ملک شهمیرزادینمونم( تقسیم شده

هیای انسیانی باشند؛ مشهورترینِ این پیکرکث میر و بقیم مؤنّنمونم مهکّ 13اساس جن  تنها ه کم بردش

هیا و اعضیای آن مربوط بم زنی اسد کم در حالد نشستم پاهای  ود را دراز کیرده و بر یی از قسیمد

ونیوس »ایین پیکیرک کیم  ر(11)شیکل  اسید معموق نشیان داده شیده از حدّ تربزرگمانند سینم و ران 

 اوّلیینرسد کیم (ر بم نظر میMorales, 1990نام گرفتم بم هنگام کشف فاقد سر و پا بوده اسد )« سراب

ز یو  راشنده پردا تم و در طیوق زمیان بیم تولیید تیغیم و ریزتیغیم نیی تراشتمساکنان سراب بیشتر بم تولید 

دیگیر (ر Braidwood, 1961: 5; Hole, 1961; McDonald, 1979; Pullar, 1975انید )روی آورده

سیاب، کوبنیده، هاون، سنگت و اشیاء سنگی مانند هاون، دستممردم سراب شامل ادوا یهاسا تمدسد

هیا هیای سینگی و گلیی، مییبهای شیاردار، یک  سنگی، اشیاء گلیی و سینگی ماننید سیردوکسنگ

(stud/toggleLabret/و توکن )ةهیای گلیی و سینگی، تعوییه و قرقیردسی شکل، مهیرهگلی هن (1)های 

گلی، یک نمونم پیکرک سنگی و نیز اشیاء اسیتخوانی از قبییل زییورآتت، مهیره، درفی  و قطعیاتی از 

رار در سیراب بیشیتر بییانگر جوامیع یاهید استقیی(ر میMcDonald, 1979: 298-300) باشیندصد  میی

 یپیرورداممیردم ایین محوطیم از معیشیتی مبتنیی بیر  رسید( و لها بم نظر میی1931 ،رو اسد )هوقکوچ

 یک انشیینزمیان بیا جوامیع اندر این نوع جوامع همتی از ساق را در آن سپری کردهبر وردار بوده و مدّ

 اندربوده  نِکُهم بردر ارتباط و  هاآنو با  اند)روستانشین( در منطقم وجود داشتم

 مهی بر وردار بوده اسدر صنایع سنگی مردم این محوطیتوجّ آباد نیز از فنّاوری قابلروستای شیخی 

یم بیشتر بر تولیید تراشیتم و  راشینده اوّلرسد ساکنان بر تولید ریزتیغم و تیغم مبتنی گشتم اسدر بم نظر می

ای یهییکیی از شا صیم ردیانیردهیره را بییتمرکز داشتم و با گهشد زمان از ریزتیغیم و تیغیم بیشیترین بهی

 Vahdati)د آن کاسیتم شیده اسید اهیای جدییدتر از تعیدستفاده از درف  بوده کم در تیمآباد اشیخی

Nasab et al. 2013). ود یی از اسیتخوان، سینگ و گیل را نییز جهید رفیع نیازهیای  یئاین مردم اشییا
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دهنده و زیورآتت هستندر اشیاء گلیی شیامل تیوکن اندر اشیاء استخوانی شامل درف ، متم، صیقلسا تم

بر یوردار بیوده و « ونوس سراب»از شباهد بسیار باتیی با این پیکرک باشندر ک نمونم پیکرک میو ی

 ث بیا (ر شیکل فیاهری حیاکی از انسیانی مؤنّیCole et al. 2013باشید )میی ترکوییکفقط انیدازة آن 

ه بیر سیر، ا عیالوهای برجستم بوده و بم مانند نمونة سراب سر این پیکرک نیز شکستم شده اسد؛ امّیسینم

هیای فاقید سیر در محوطیة جدییدتر م بیم نمونیم پیکیرکقسمد پایینی آن هم از بین رفتم اسدر با توجّی

رسد این پیکرک نییای هایی عمدی دانسدر بم نظر میسراب، شاید بتوان فقدان سر را در ینین پیکرک

 ات سینگی و آبیاد مشیتمل بیر ادوونوس سراب در منطقم باشدر اشییاء سینگی حاصیل از کیاو  شییخی

  برانگیز در این محوطم عدم وجود هرگونم فرو  باشندر یکی از موضوعات تع ّهای سنگی میمهره

هیاون نییز از دا یل (ر ایین دسیتمIbidهاون یافید شیده اسید )ی تنها یک نمونم دستمسنگی اسد و حتّ

هیای میههبی و الییدفعّهای محوطم بم دسد آمده و شاید در ارتبیاط بیا مکانی آیینی از جدیدترین تیم

 آیینی بوده باشدر

 (fig.8bBraidwood 1960;: پیکرک گلی معروف به ونوس سراب )21شکل 
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 آیین

تغییر تدری ی در مسیائل آیینیی انسیان بیوده  یک اور نزدیکی از مصادیق و نتایج انقالب نوسنگی در 

ن انقیالب تأکیید زییادی دارنید نظران بر نق  مسیائل میههبی و آیینیی در اییم بر ی صاح اسد و البتّ

(Cauvin, 2000; Hodder, 1990ر اگریم تفسیر جنبم)ی )معنیوی( نخسیتین روستانشیینان میادّ های  یر

ا مدارکی در ارتباط بیا ایین موضیوع در دسید اسیدر مسیائل میههبی و کرمانشاه بسیار دشوار اسد، امّ

گییری نخسیتین روسیتاها ن حیث در شکل( و از ایWade, 2006شود )آیینی باعث انس ام در جامعم می

ران، یرب ایییدر  ی یک انشیینیا شیروع یزمیان بیرسید هیمدر منطقم اهمّیّد داردر جال  آنکم بم نظر می

شناسی کنیونی (ر مدارک باستان1931 ،اند )دارابیمر پدیدار شده هشتم قر ةهای آیینی نیز در هزارمکان

آبیاد اسیدر درّه و شیخیگنج ةن کرمانشاه محدود بم دو محوطهای آیینی نخستین روستانشیناما از مکان

شناسیی ها نیز در یاریوب باستانهای  ا  مانند پیکرکهای تدفینی و بر ی یافتمد، سنّینبر اعالوه 

 آیین و مهه  قابل بحث هستندر

اً در بقایای دو جم مة گوسفند وحشی بم دسد آمده کیم فیاهر D ةدرّه، از تیهای گنجطی کاو  

 :Smith 1975: 179; 1976)مانند )احتماتً طاقچم و یا پن یره( قیرار گرفتیم بودنیددا ل فضایی سوراخ

 رآباد نیز من ر بم شناسایی مکانی آیینیی )احتمیاتً معبید( شیدهای ا یر در شیخیا کاو امّ .(1990 ;15

 پیرامون بیوده و در آن بقاییای این مکان مشتمل بر اتاقی با دیوارهای قطورتر نسبد بم فضاهای مسکونی

جم مم و شاخ گوسیفند نییز  یکجفد جم مم، شاخ و فک فوقانی بز پشد سرهم قرار گرفتم و هار ی

شیاخ  ینتیربزرگطیوق  ر(3، فضای 1؛ همچنین بنگرید بم شکل 11شکل وجود داشد ) هاآندر پشد 

ه در روی ذرّها و نییز بیم صیورت ذرّهآثار گل ا را در روی فک یکی از نمونم ررسدمتر میسانتی 31بم 

آباد در این مکان جمیع شیده (ر احتماتً ساکنان شیخیMatthews et al. 2013کف اتاق شناسایی شد )

های مسکونی پردا تندر آنان همچنین مردگان  ود را در زیر کف  انمو بم ان ام مراسم آیینی  ود می

تی در بیین سیاکنان (ر ینیین سینCole, 2013ّپوشیاندند )دفن کرده و بعضاً روی مرده را با گل ا را میی

درّه اموات  ود را در حالد جمع شده ا مردم گنج(ر امHowe, 1983: 115ّآسیاب نیز رایج بوده اسد )

اسیکلد را در کنیار هیم در ییک تیابوت گلیی  سمم و یا درازک  قرار داده و در یک مورد جال  توجّ

هیای صیدفی ییا ی مانند مهرهئن در کنار بر ی از مردگان اشیاهمچنی ر(Smith, 1972: 193) اندگهاشتم

اند و یا در یک مورد از حصییر ییا منسیوجات جهید پوشی  جسید ییا بیم عنیوان سنگی نیز دفن نموده
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درّه شناسی گنجهای باستان(ر عالوه بر تدفین، کاو Smith, 1975: 179-80اند )زیرانداز استفاده کرده

این اشییاء در  ردارای آثار بریدگی هستند هاآنگلی شده کم بر ی از  ءیی شزیاد من ر بم کشف تعداد

اننید د تدفینی مردم سیراب هیم م(ر سنMorales & Smith, 1990ّاند )ارتباط با مسائل آیینی تعبیر شده

هریند مدارک بسیار کمی از ایین محوطیم  ؛ی بم همراه مردگان بوده اسدئدرّه مشتمل بر دفن اشیاگنج

های تیدفینی در بیین دسویی در سنّ(ر آنچم مشخّص اسد نوعی همMcDonald, 1979در دسد اسد )

 یود را نییز  ن حیاق آییین  یا ّیاها در عیییم بر یی روستینخستین روستانشینان کرمانشاه اسد کم البتّی

 اندرداشتم

 نتیجه

سیازی گیاهیان در راستای اهلی یم رااوّلهای ، ساکنان کرمانشاه گامیک اور نزدزمان با دیگر مناطق هم

د یادندر شواهییروی نهی یک انشیینیم ینشیینی بیوچیج از کییو در عین حاق بم تدریی ندو حیواناتی برداشت

و سیپ  در اسید مر رخ داده  نهیم قر ةشناسی حاکی از آن اسد کم این فراینید عمیدتاً در هیزارباستان

مبتنی بر شکار حیوانیات، گیردآوری گیاهیانی ماننید  روستاها با معیشتی ترکیبی اوّلینمر  هشتم قر ةهزار

اندر تغییر در معیشید از گیردآوری وحشی و پرور  بز، جو، گندم و عدس در منطقم شکل گرفتم ةپست

باعث تغییر در فنّاوری ساکنان کرمانشاه شده اسدر بم تیدریج ادوات  یپروردامو شکار بم کشاورزی و 

ها( نیز بیم وجیود آمدنیدر تولید  هاهای گیاهی )آسیاب کردن دانمساب برای سنگی مانند هاون و سنگ

ای بم فشاری تغییر یافتم کم من ر بم رواج ابزارهیای سینگی از طرفی صنایع ابزارسازی هم از رو  ضربم

انیدر قبیل از مانند تیغم و ریزتیغم شده اسدر در مواردی این ابزارها جهد درو کردن  الت بم کیار رفتیم

فاسدشیدنی جهید سیا د و برپیایی  از موادّ ،مر( دهم و نهم قر ةهزارطی روستاها ) اوّلین پدیدار شدن

هیای اندر این امر من یر بیم ای یاد تییممداشتتی از ساق در آن سکوند ه کم مدّدتی استفاده شمسکن موقّ

هییای کرمانشییاه شییده اسییدر در کنییار نخسییتین هییای اسییتقراری محوطییمتییرین تیییم اکسییتر در قییدیمی

و هیای ا ییر اند و لها این امر تا زماننشینی را ادامم دادهروستانشینان، بر ی جوامع همواره زندگی کوچ

هایی با ابعاد کیم و یسیبیده بیم ل از م موعم اتاقکا نخستین روستاها متشکّتداوم داشتم اسدر امّامروزه 

نشاه بم صورت  ودکفا بوده و هیر اندر اقتصاد نخستین روستانشینان کرماهم از یینم و  شد سا تم شده

ر م اسده در دا ل و بیرون از  انم ان ام یافتنمود؛ بنابراین امور روزمرّ انواده نیازهای  ود را تأمین می

انید کیم فعیالً میدارک های آیینی نیز بم وجود آمدهیم نخستین مکاناوّلزمان با ای اد ینین روستاهای هم
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ای تیی منطقیمهیای آیینیی مرکزیّدرّه اسدر شاید بر ی مکیاناد و گنجآبشناسی محدود بم شیخیباستان

های تدفینی هیم دشدر مسائل آیینی در سنّاند و اینکم دین و آیین مشابم باعث انس ام اجتماعی میداشتم

شده )جنینی( و یا بعضاً درازکی  در زییر کیف نمود داردر مردم منطقم مردگان  ود را بم صورت جمع

د اندر این نیوع سینّی نیز قرار دادهئی اشیاکردندر بر ی در کنار متوفّمی یسپار اکسکونی های م انم

سپاری ی )قبرستان( بم  اکهای  اصّهای بعدی محلهای طوتنی رایج بوده و در دورهتتدفینی تا مدّ

 ا تصا  یافدر

 (Matthews et al. 2013: 45, fig.4.29آباد ): مکان آیینی به دست آمده از شیخی22ل شک
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 چکیده
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 مهمقدّ .2

 یتلقّ کنندگانمصرفبر رفتار  تأثیرگذارعوامد  ترینمهمبه عنوان ی ی از  شدنجهانیدر عصر کنونی، 

گونااگون باا فرهناگ باومی،  هاایفرهنگب از اخاتال  پیوندی مرکّ هایهویتکه با تش ید  شودمی

هاویتی  ن این ترکیب نو که باه وجاود آورنادة. پدید آمددهدمی قرار تأثیرفی افراد را تحت رفتار مصر

مدیریت، اصطالحی باه ناام فرهناگ  حوزة نظرانصاحبجدید برای دارندگان آن است باعث شده که 

زمان هام در یاک هم طور بهکه مردم  جافرهنگ جهانی مصرف در هر فی کنند. جهانی مصرف را معرّ

 :1333و هم ااران،  1)آلادن شاودمی ظاهر کنندمی زندگی منفکجداگانه و هم در یک دنیای سیستم 

فرهنگی را چناد هاایهویت، درصد رو به افزایشی از مردم در سراسر جهان شدنجهانی تأثیر(. تحت 77

 دارد و بخش دیگار ناشای هاآنی سنّتی و ملّ هایفرهنگکه یک بخش از آن ریشه در  دهندمی تش ید

 (.3: 8002، جعفری) از فرهنگ جهانی مصرف است

در عمل ارد  هااآنابعااد  که بازتاب همة است شدهسه جریان شناخته  به عنوان محصو  شدنجهانی

باه وقاوع  هااآندر  شدنجهانیاساسی که  . با این دیدگاه، سه حوزةیابدمیدر بازار تبلور  کنندهمصرف

و  کنندهمصارف باازارِ مصارف جهاانی، محایطِ گیریش د ن پهنةلی. اوّشودمیتشخیص داده  پیونددمی

جهانی که بار  هایجریانعد مین بُ. دوّکندمیرا تعیین  کنندگانمصرفشرایطی است که ارضاء نیازهای 

است.  کنندگانمصرف تکتکخرید و رفتار مصرف در میان  هایعادت گذاردمی تأثیر کنندهمصرف

، باورها و سابک هاارزشف، ساختار و توالی نیازهای خریداران، سیستم مصر شدنجهانیمین فضای سوّ

آن نه به خودی خود امری  تأثیراتمصرف به لحاظ  شدنِجهانی. (43: 8010، 8)میجا زندگی آنان است

. اساتمصارف هام دارای پیامادهای م بات و هام منفای  شدنِجهانی. گرددمیی مطلوب و نه منفی تلقّ

)شایمب و هم ااران،  کنادمیدارد که در یک کشور باا آن برخاورد  ایزمینهگی به آن بست تأثیرقلمرو 

1327 :833). 

بازارهاای  عواماد فرهنگای بار سیساتم پیچیادة تاأثیرجایگاه ممتاازی دارد.  شدنجهانیفرهنگ در 

وری اگرایای فنّاهام و یتیدملّاچن ایاهشرکت، المللینابی گذاریهاایاسرم، المللیبینی پارچه، تجارت 

یاک عاماد خطار  فرهنگ ناه تنهاا شدنجهانیترکیب  ت. در یک زمان،ی اساسی برخوردار اساهمّیّتاز 

ایان  تاأثیری و فاردی تحات ملّا هاایهویتو  هاافرهنگ، بل اه است تجارت المللیبینسیستم هر برای 

                                                 
1. Alden 

2. Zmija 
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 یه و تحلیدبر اساس چند فرض اساسی مورد تجز توانمیفرهنگ را  شدنجهانیترکیبی از  .پدیده است

 :(333 :8011)کوجوکارو،  قرار داد

ی ای از  شادنجهانیکه در عصار کناونی،  گذاردمی تأثیر کنندگانمصرفدی بر رفتار وامد متعدّع

کااه  کنناادمی ت جهااانی زناادگییّاادر یااک کلّ ایفزایناادهطااور ه امااروزه مااردم باا. هاسااتآن تاارینمهم

ا میازان امّا؛ از ظهور فرهناگ جهاانی مصارف اساتناشی  فرهنگیِ زمانیِیک جریان هم کنندةتوصیف

ی سان نبوده بل اه بساتگی باه  هافرهنگ ةیّشرایط و در میان کلّ ةمصرف در هم پذیرش فرهنگ جهانیِ

 -باا میاراف فرهنگای  یاابیهویتباومی کاه باا  -، هویت قومی در این میاناز عوامد دارد.  ایمجموعه

و باه عناوان راهنماای رفتارهاا  گرددمی مشخّصی سنّت هایارزشبومی و طرفداری از آداب و رسوم و 

)ف اوهی،  ی گارددتلقّد یک عامد بازدارنده برای پذیرش فرهنگ جهانی مصرف توانمی کندمی عمد

در اثر گسترش فرهنگ جهانی  ودشمی راست که تصوّ گراییمادّیعوامد دیگر،  جمله از. (131: 1327

. باا ایان حاا ، (7: 8003)ساابو ،  قرار دهد تأثیرر مصرفی را تحت مصرف، افزایش یافته و الگوی رفتا

 گیرندمی قرار شدنجهانی تأثیرمتفاوتی تحت  هایگونهی متفاوت به موقعیتّ هایویژگیافراد مختلف با 

باه ، شادنجهانی هایمؤلّفاه باین رابطاة لذا در این مطالعه عالوه بر سنجش (.38: 8007)لئو و هم اران، 

 .شودمیشناختی نیز پرداخته متغیّرهای جمعیتبه  توجّهمصرف با  لگوهایابررسی 

دارای یک هویات بدانناد  ،ت جهانیّکه مردم خود را با کلّ ایدرجهو  شدنجهانیمواجهه با جریان 

 اسات شادهدر ایان مقالاه تاالش  (.84: 1338)رابرتساون،  در کشورهای مختلف بسیار با هم فار  دارد

ایان  ش قارار گیارد. درتار مصرفی جوانان ایرانی با فرهنگ جهانی مصرف مورد سانجرف درجه و میزان

 ماورد گراییماادّیف باا میازان مصار رفتاارمصرف و الگاوی  جهانیِ فرهنگِ بین پذیرشِ راستا، رابطة

  شناختی بر روی آن کنتر  گردیده است.ی فردی و ریختهامتغیّربررسی قرار گرفته و اثر 

 :در این بررسی عبارتند ازمورد نظر ف اهدا

 فرهنگ در میان جوانان شدنجهانی وضعیّت شناخت. 1

 جهانی در میان جوانان مصرفِ فرهنگِ شدنجهانیبه مفهوم  توجّهالگوی رفتار مصرفی با  شناخت. 8

 آن با الگوی رفتار مصرفی در میان جوانان و رابطة جهانی مصرف پذیرش فرهنگ وضعیّت شناخت. 3

 کنندهمصرف گراییمادّیجهانی مصرف با  پذیرش فرهنگ رابطة شناخت. 4

 :گیرندمی مورد آزمون قرارزیر  ةسه فرضی مطرح شده هایدیدگاهبر اساس 

 جهانی رابطه وجود دارد. و مصرف کاالهای با زمینة کنندهمصرف گراییمادّیبین . 1
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 ابطه وجود دارد.ر کنندهمصرف گراییمادّیمصرف و  بین پذیرش فرهنگ جهانیِ. 8

 جهانی رابطه وجود دارد. مصرف و مصرف کاالهای با زمینة بین پذیرش فرهنگ جهانیِ. 3

 ادبیات موضوع و پیشینه .1

 شدنجهانیمفهوم 

 ةتعریفای مشاتر، درباار فهمیاد، نباودِ تاوانمی شادنجهانی ةدرباارم توب به منابع او  آنچه در نگاه 

در آن قیااد و »کااه  داناادمی را فرایناادی اجتماااعی شاادنجهانی (10: 1334) 1واتاارز .اساات شاادنجهانی

باه طاور و ماردم  رودمای بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه اف نده است، از باین

 «.شوندمی و بندها آگاه فزاینده، از کاهش این قید

ادی، فرهنگای و سیاسی، اقتصا، از مناظر گوناگون اجتماعی، شدنجهانیشده پیرامون  ارائهتعاریف 

 را شادنجهانیکاه اسات اسات، ایان  مشاخّص، ولای آنچاه انادپرداخته شدنجهانی ةیا ترکیبی به مقول

زندگی بشر )اجتماعی، اقتصادی،  گوناگونِ هایحوزهدر »الت جدیدی دانست که ناظر به تحوّ توانمی

که جهان را فشارده و باه شا د  شودمی  سیاسی و...( روی داده است. این اصطالح به فرایندهایی اطال

. بخشی از این فرایندها، اجتماعی است که در طای آن قیاد و کندمی واحد کمک گرفتن فضای جهانیِ

طاور  باه هاانسانو  رودمی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه اف نده است، از بین بندهای جغرافیایی

 ةخشای دیگار از ایان فراینادها نیاز باه گساترش دامناب. شوندیم فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه

را  هاادولتاقتادار  ةکاه حاوز شاودمی ی سیاسای و اقتصاادی مرباو فراملّا هایساازمانت و نفوذ الیّفعّ

 (.187: 1320 ،)درستی« کندمی تضعیف

ن تماایز کانونی آ که نقطة نخست رهیافتعمده وجود دارد. در  رهیافتسه  شدنجهانیدر رابطه با 
و  هانتمادّی برخاورد باعاث افتارا ، جادایی و حتّا شادنجهانیفرهنگی است اعتقاد بر این اسات کاه 

، رهیافتقرار دارد. بر اساس این  توجّهگرایی فرهنگی مورد ، همرهیافتمین در دوّ .گرددمی هافرهنگ

یای گراهمرح شده باعث آمری ایی، ریتزر، مط شناسجامعه توسّططور م ا  مک دونالدیزه شدن که ه ب
. به اعتقاد ریتزر، مک دونالدیزه شدن جریانی است کاه گرددمی تییّچندملّ هایشرکتجوامع از طریق 

آمری اا و ساایر  معاةط یافتن بر جاحا  تسلّ فود درفست هایرستورانو مبانی ف ری اصو  آن  ةبه وسیل
معاروف اسات، ایان  3کاه باه پیونادی شادن رهیافت مینسوّ(. در 21: 1332، 8)ریتزر مناطق جهان است

                                                 
1. Waters 

2. Ritzer 

3. Hybridization 
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 درهم متاداخد گشاته و ترکیبای ناو باه وجاود هافرهنگ، شدنجهانیدیدگاه نهفته است که در جریان 
 .ی و هم از فرهنگ جهانی استکه دارای عناصری هم از فرهنگ محلّ آیدمی

گونااگون ی هاافرهناگکه در آن عناصر  است آوردهجهانی به وجود  ایشب ه، شدنجهانیفرایند 

هم تنیاده، پیوساتگی و وابساتگی متقاابلی . این شب ة دراندخوردهبا ی دیگر پیوند  ایپیچیدهبه صورت 

باه هایر رو نیااز باه برخاورداری از  شادنجهانی، باا ایان هماه اسات آوردهمیان اجزاء خود باه وجاود 

ی ضرورتی اسات کاه ویت محلّ. امروزه نیاز به برخورداری از یک هبردنمین فردی را از میا هایهویت

 کاه فرایناد مدرنیزاسایون در چناد دهاة است شده. همین امر سبب شودمی در تمام نقا  جهان احساس

باروز کناد )ف اوهی،  انادنامیده« بازپی ربنادی»اخیر به صورت یک فرایند پیچیده از طریق فرایندی که 

1323 :108.) 

 و رفتار مصرف شدنجهانی

کاه از  کندمیتعریف رفتاری  - اجتماعی مصرف را به عنوان یک مجموعة( 8 :8004) 1جولیو بورداس

که در بازار موجود ق دارند کاالها و خدماتی را خال  آن مردم برای منافع خود یا گروهی که به آن تعلّ

 هم ارانو  8اسیلو و (8: 8004بورداس ) انجام شده، هایبررسیمطابق  .دهندمیمورد استفاده قرار  است

. ساو و اندگرفتهف و به دست آوردن کاالها در نظر ( رفتار مصرف را به عنوان مید به تصر848ّ: 8007)

نسابت باه  میلایبیبرای سنجش مصرف، از مفاهیمی مانند قضاوت در مورد کاال و ( 873: 8008) 3کون

نیاز  (18: 8003) انهم ارو  4سابو  .فرهنگی است خاصّ هایزمینهکه ناشی از  اندکردهکاالها استفاده 

گاروه از جملاه ماواد غاذایی جهاانی،  8رفتار مصرف را تماید و عالقه به مصرف کاالهای مصرفی در 

و محصوالت بهداشت فردی در نظار  خانگیلوازمال ترونی ی، کاالهای لوک،،  لوازمپوشا، جهانی، 

 .اندگرفته

، اعتقاادات، نمادهاا، هااارزش دمانناهاای خریاد ریشاه در فضاای اجتمااعی انگیازهبه نظر باورداس 

یاک  هارباعاث تغییار در  شادنجهانیفرایناد  و ا جامعه در حا  تغییر استامّ؛ دارد و مانند آن هاعادت

به اعتقاه  ا .(13: 8004)باورداس،  گذاردمی تأثیرشده و از این طریق بر فرهنگ مصرف جامعه اجزاء 

                                                 
1. Julio Bordas 

2. Silva 

3. Taewon Suh and Ik-Whan G. Kwon 

4. Sobol 
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ماورد غفلات هاای مختلاف فرهناگ مللی تأثیر جنبهالر تئوری اولیه روابط اقتصادی بیندا،1کوجوکارو

دیویاد ری ااردو باه مناافع  یهادگاهیادواقع شده است. در تئوری کالسیک تجارت جهانی، بر اسااس 

خالص تجاری پرداخته شده. پ، از آن، جهانی شدن این فرمو  را با معرفی کاردن متغیرهاای جدیادی 

 یانادهیفزاطاور ه تجااری با یهاشارکتنی توساعه، در عرصه تجارت جهانی تغییر داد. در مرحله کناو

. سؤا  اساسی این است که چگونه اندماندهمانند سابق باقی  کنندگانمصرف کهیحالدر  اندشدهجهانی 

نسابت باه  توجّاهانفرادی فروش جهانی داشت. پاسخ آن بساتگی باه باذ   کنندهمصرفبه یک  توانیم

: 8011، کوجوکاارو)دارد آناان ر طباق تجربیاات مصارف بومی تولیدات و خدمات با کنندگانمصرف

دو کشاور هناد و م زیاک قصاد  درتجربی  مطالعة یک با انجام 8007در سا   هم ارانسیلوا و  .(313

زننده با استفاده یا پیوند خردکنندهکننده، یزیون را به عنوان ی نواختتلو هایبرنامهتبلیغات  تأثیرداشتند 

 هایبرناماهنشان داد که از زمان دسترسای باه  هاآنسی قرار دهند. نتایج تحقیق از مد  هافستد مورد برر

اسات. ایان تغییارات باا  کاردهدر میان کودکان در این دو کشاور تغییار  گراییمصرفدر، از  ،غربی

، هم اارانر از الزاماات بازاریاابی جهاانی اسات )سایلوا و ت متاأثّا به شدّجریانات داخلی تطبیق یافته امّ

هلناادی، حضااور و  کنندگانمصاارف ( در مطالعااة یااک نمونااة8003هم اااران )(. سااابو  و 873: 8007

را باار روی رفتارهااای مختلااف مصاارف  المللاایبینی و بااازی دروناای نیروهااای فرهنگاای ملّاا پیاماادهای

، به عنوان مردمی که در رابطه با فرهنگ جهانی مصرف پذیرش بااالیی دارناد، ماورد بررسای هایهلند

این تحقیق نشاان داد کاه فرهناگ جهاانی مصارف باا مصارف محصاوالت آزاد  هاییافته. انددهداقرار 

هویت قومی هلندی رابطه مستقیم با مصرف محصوالت محدود  کهیحالفرهنگی رابطه مستقیم دارد در 

لزم مسات شادنجهانی ،و هم اران 8سو یونتا آ از نظر (.3 :8003، و هم اران شده فرهنگی دارد )سابو 

آمری اا،  ةکه تنهاا در نمونا داده استنشان او  هاییافته است. کنندگانمصرفسنخیت در ذهن و رفتار 

برای خرید است، هرچناد  میلیبیو  3دارای نقش واسطه بین بازبودگی جهانی ،کنندهمصرف گراییقوم

ر دو نموناه در ها کنندهمصارف گراییقاوم. یابادمی این نقش با افزایش سطح بازبودگی جهانی کاهش

، کاونو  در خریاد یاک کااالی خاارجی اسات )ساو میلایبی اهمّیّتهمچنان یک عامد مهم در تعیین 

8008 :883.) 

                                                 
1. Monica Cojocaru 
2.Taewon Suh 

3 Global openness 
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 (منبع: برداشت محقق از منابع داخل متن) و رفتار مصرف در تحقیقات پیشین شدنجهانی: 2 ةجدول شمار

 پژوهشگر
وابسته  متغیّر

 )رفتار مصرف(
 نمونه

 مستقل یهامتغیّر

 شدنجهانی 1واسط  متغیّر 2واسط  متغیّر

و تا آیون سو 

 (8008)کون 

به  میلیبیمید و 

مصرف کاالی 

 خارجی

از  هایینمونه

 متحدهایاالت

 آمری ا

 گراییقوم

 کنندهمصرف

ماتریالیسم 

 کنندهمصرف

بازبودگی 

جهانی فرهنگ 

 متعارف

رداس وب جولیو

(8004) 

 ایمجموعه

اجتماعی  - رفتاری

 خرید

  نظری مطالعة
، هانگرشتغییر 

 و عادات هاارزش
 شدنجهانی

سیلوا و 

هم اران 

(8007) 

مید به مصرف 

 کاالهای خارجی

دو نمونه از 

کشورهای 

 م زیک و هند

 زمینه محلی
الزامات بازاریابی 

 جهانی

 هایرسانه

 غربی

سابو  و 

هم اران 

(8003) 

انواع محصوالت 

 از نظر آزاد بودن

یک نمونه از 

 کنندگانرفمص

 هلندی

 ماتریالیسم کلی گراییقوم
فرهنگ جهانی 

 مصرف

مونی ا 

کوجوکارو 

(8011) 

 کنندگانمصرف

 خاص و انفرادی
 -  نظری ةمطالع

 شدنجهانی

 هایشرکت

 تولیدی

هویتی جدیاد بارای دارنادگان آن  ةد که به وجود آورندی متعدّهافرهنگپدید آمدن ترکیبی نو از 

حی باه ناام فرهناگ جهاانی و مادیریت از اصاطال حاوزة نظرانصااحبکاه  تاسا شادهگردیده باعث 

مصرف در هار جاا کاه ماردم  صحبت به میان آورند. فرهنگ جهانیِ 1مصرف فرهنگ جهانیِ اختصاصاً

 شاودمی ظاهر کنندمی زندگی پارهپارهزمان هم در یک سیستم جداگانه و هم در یک دنیای طور همه ب

ت یّاکاه ماردم خاود را باا کلّ ایدرجاهو  شادنجهانی(. مواجهه با جریان 77 :1333)آلدن و هم اران، 

، شادنجهانی تاأثیرحات تجهان دارای یک هویت بدانند در کشورهای مختلف بسیار با هام فار  دارد 

کاه یاک  دهنادمی فرهنگی را تشا یدچناد هاایهویتدرصد رو به افزایشی از مردم در سراسر جهاان 

دارد و بخاش دیگار ناشای از فرهناگ جهاانی  هااآنی سانّتی و ی ملّاهاانگفرهبخش از آن ریشاه در 

مصرف است. پذیرش فرهنگ جهانی مصرف در سطح جهانی در ارتباا  باا ایان ساؤا  قارار دارد کاه 

                                                 
1. Global Consumer Culture 



 1333، بهار 18، پیاپی 3ید، شمارة ، دورة جدفصلنامة فرهنگ کرمانشاه * 38
 

نی مصارف در که ویژگی یک فرهناگ جهاا یابندمی افراد چگونه به دانش، مهارت و رفتارهایی دست

 (.843: 8007، و الروچ )کلولند هاستمحدودیت حا  ظهور و برهم زنندة

بخشای از  مطرح شده، در کشاورهای مختلاف و از جملاه  ایاران، باه عناوان مباحث نظریِ اساسبر 

وجاود دارد، شاهروندان در معارض  هارساانهجهان که در آن جریان مداوم جابجایی افراد، تولیادات و 

ت در باه شادّ رودمای بناابراین انتظاار؛ گیرنادمی هزاران فرهنگ از جمله فرهنگ جهانی مصرف قارار

 کاهیحاالدر ، شادنجهانیمفهاوم   بار اسااسمعرض پذیرش فرهنگ جهانی مصرف قرار داشته باشند. 

 هایسیساتممختلاف در درون  هایخاساتگاهق باه افراد عموماً در انتخاب و ترکیب عناصر فرهنگی متعلّ

عواماد باه خصوصای در ساطح  ،(13: 8004ن، و هم اارا 1آزادتر هساتند )اوگادن هویتشاناعتقادی و 

حاضار مرباو  اسات باه  . فرضیات تحقیاقِسازندمی خاذ تصمیماتی خاص مستعدفردی زمینه را برای اتّ

ویژگی گرایش مبتنای بار مصارف جامعاه غربای باه  ،گراییمادّیجهانی.  ایزمینهبرآیندهای رفتاری و 

م بات باا پاذیرش فرهناگ جهاانی  این عاماد رابطاة که رودمی ( و انتظار2: 1338)بلک،  رودمی شمار

 مصرف داشته باشد.

 گیریموضااع، ، گفتمااان و عمل اارد رساامیموجااود ایاادئولوکیک یهانااهیزمبااه  توجّااهبااا  ایااراندر 

 درکاه حالی دارد، دروجود فرهنگی  ی جهانی به ویژه در زمینةنسبت به برخی الگوها تریگیرانهسخت
. باه طاور گرددمی رشد آن نیز فراهم هایزمینهبل ه  شودیم فتهریپذ ا نه تنهابرخی دیگر از این الگوها ر

زنادگی دارناد باه صاورت  لگوهایی که تأثیری مستقیم بر شیوةی آن گروه ااورانه، حتّی، الگوهای فنّکلّ

. انددهشامنجار « پیونادی»و به ایجاد اَشا ا   اندکردهام ان راه یافتن به درون سیستم را پیدا  ایگسترده
این در حالی است که برخی الگوهای فرهنگی به ویژه آنچه به صورت ظاهر، به نوع پوشاش و آرایاش 

ا حتای در هماین زمیناه نیاز ورود امّا؛ شاودمی مباارزه هااآنو با  شوندمی ت نفیبه شدّ شوندمی مربو 
رسامی خواساته  هایرسانه داستانی و مستند غربی( از جمله از طریق هایفیلم) ایرسانهتصاویر  ةگسترد

الگوی زیستی را بار اسااس الگاوی جهاانی باه کشاور ماا  هاینشانهو نخواسته گروه بزرگی از نمادها و 
محادود شاده از ساوی  فرض گردیده که مصرف محصاوالتِ لذا(؛ 30: 1323)ف وهی،  کنندمی منتقد

مصرف محصاوالت آزاد  کهیالحدر فرهنگ جهانی باشند.  تأثیرکمتر تحت  غذایی فرهنگ مانند موادّ

لی، وسااید بهداشات فاردی و وسااید خاانگی باا از نظر فرهنگی مانند وساید ال ترونی ی، وساید تجمّ
یم تاوانمی اسااس ایان مفروضاات بار فرهنگ جهانی قرار داشته باشدش پذیر تأثیرت بیشتری تحت شدّ

                                                 
1. Ogden 
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هاای کنتار  در نظار متغیّرباه عناوان ، قومیات شاغلی وضعیّتجنسیت، مد  مفهومی زیر را ارائه نماییم. 
 .اندشدهگرفته 

 روش تحقیق .3

در حاا  تحصاید  دانشاجویانِ ةیّاکلّرا  آن آماریِ ةجامع .انجام گرفته استبه روش پیمایشی این تحقیق 

نفار  170000ات اطاّلعا یآورجماعدر زماان  کاه دهندمی تش یددانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه 

درصاد پاارامتر  70باا فارض واریاان، ( 447: 1378)  (1)لاین با استفاده از جادو  ماریآ ةنمون. اندبوده

نفار  313برابار  ±7 1پایاایی و یدرصاد 37 باا اطمیناان و آمده باود به دست ،آزمونپیشطی که  جامعه

از یاک واحاد دانشاگاه کاه پراکنادگی  گیرینموناهباه این اه  توجّاهبا  گیرینمونهتعیین گردید. برای 

 مطباق گیرینمونهکه ترکیبی از روش  - تصادفی ترکیبی گیرینمونه ةاز شیوکمتری دارد و  یافیایجغر

 گیرینموناهاستفاده شد، به این ترتیاب کاه از روش  - و تصادفی ساده و یا سیستماتیک است (ایطبقه)

( )کاالس هاازیرگروهآموزشای و از روش تصاادفی سیساتماتیک در ساطح  هاایگروهمطبق در ساطح 

 استفاده شد.

 شادنجهانی تاأثیرات تحقیقاات در زمیناة بیشترست. ا نامهابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش

 حالی استاین در  در سطح خرد انجام گرفته استتحقیقات گرفته است و معدود  انجامدر سطح کالن 

لاذا . اسات شادهردآوری گادانشاجویان نظارات  این تحقیق در سطح فردی و با استفاده از هایدادهکه 

ناماه پرساش هااآنبار اسااس آن تهیاه و  هایفمعرّ بومی آن تعریف و ةمفاهیم در زمین ،ابزار برای تهیة

 و جمعیات ماورد بررسایاز  نفاری 40 اینموناهدر روایی و اعتبار ابزار ابتدا به این منظور، . دیتهیه گرد

 هاادادهنهاایی  آوریجماعاقادام باه  ،مناسابنای هااهگویحذف یا اصالح از پ، و  قرار گرفتآزمون 

 .گردید

 فاهیمم

هاویتی  که به وجود آورنادة شودمی د گفتهمتعدّ هایفرهنگترکیبی نو از  به :فرهنگ جهانی مصرف

حاصااد شااده و  شاادنجهانینااو از مواجهااه بااا جریااان  جدیااد باارای دارناادگان آن اساات. ایاان ترکیاابِ

. فرهناگ جهاانی داننادمی ت جهان دارای یاک هویاتیّا با کلّاست که فرد خود ر ایدرجه دهندةنشان

                                                 
1. Reliability 
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 پاارهپاره جداگاناه و هام در یاک دنیاایِ زمان هم در یک سیستمِطور همه مصرف در هر جا که مردم ب

 (. 77: 1333)آلدن و هم اران،  شودمی ظاهر کنندمی زندگی

( یاک مقیااس چناد بعادی 8007) 8و الروچ 1از کلولناد تبعیات هباایان مفهاوم  در تعریف عملیاتیِ 

کشور( برای سنجش پذیرش فرهنگ نسبت به فرهنگ جهاانی مصارف در ساطح  2اعتباریابی شده )در 

جمعای  هایرساانهمواجهاه باا  اسات. از جملاه: عادکه مشتمد بر هفت بُمورد استفاده قرار گرفته فردی 

 هایشارکتبازاریاابی  هاایتالیّفعّخارجی، مواجهه و استفاده از زباان انگلیسای، مواجهاه باا  المللیبین

و تمایاد باه مشاارکت در  بااز باودنگرایای، میهنایجهانماعی از طریق مسافرت، ، تعامد اجتتییّچندملّ

سانجش هرکادام از ابعااد  بارایبا فرهنگ جهانی مصرف. لذا  یابیهویتفرهنگ جهانی مصرف، خود 

 7 زیاد با نمارةة صفر تا خیلیاز هیر با نمر ایدرجه 8در یک طیف و ی تعیین گردید هایفمعرّ ،مذکور

 باه حسااب به عنوان میازان پاذیرش فرهناگ جهاانی مصارف ،جمع نمرات فرد در مقیاسقرار گرفت. 

 .آیدمی

 ارزش بااالترین را جسامانی آساایش باه رسیدن که شودمی گفته کسی به :کنندهمصرف گراییمادّی

 و هساتند...( لاوازم و ماشاین، خاناه،) بیشاتر کاالهای و رفاه شتندا دنبا  به پیوسته افرادی چنین. داندمی

در ایاان تحقیااق، در تعریااف عملیاااتی مفهااوم  .خواهناادنمی و یااا بینناادنمی را هااانیا از بیشااتر چیاازی

ی، رفااه ماادّ اننادافاراد نسابت باه موضاوعاتی م شامد نوع نگرشِ هاهاز گوی ایمجموعهاز  گراییمادّی

ماالی، کااار زیااد، ثااروت، خاناه، ماشااین، زیاورآالت در مقابااد  ، پشااتوانةییگراایادنآساایش زناادگی، 

عباادت، علام  معنوی، بیشتر به وجهة توجّه، گراییآخرت، تالش دینی، گراییمعنویت انندم هاییارزش

غیار  یهااارزشو  7 ةباا نمار یهای مادّارزش. است شدهسنجیده  ایدرجه 7و حجاب در یک پیوستار 

شاخص باه  گراییماادّیبه عناوان میازان  ،فرد در طیف و جمع نمرة اندگردیده مشخّص 1 ةمری با نمادّ

 .آیدمی حساب

رفتاری اجتمااعی از مصارف  به عنوان یک مجموعة( 7: 8004)بورداس  رامصرف  رفتار :رفتار مصرف

یی اسات کاه نمادها و ، اعتقاداتهاارزشکاالها و خدمات تعریف نموده که در فضای اجتماعی دارای 

( آن را به عنوان قضاوت و مید نسبت به مصرف کاالها در نظار 874: 8008) کونو . سو گیردمی ش د

دار اهمّیّت) مصرفِ را در رابطه با فراوانیِ کنندگانمصرف( رفتار 8: 8003و سابو  و دیگران ) اندگرفته

                                                 
1. Cleveland 

2. Laroche 
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پوشاا،  .8غاذایی  ماوادّ. 1شاامد  ،وهگار 8بار اسااس  ،بندی شادهطبقه عِبودن( محصوالت بسیار متنوّ

. در اندنمودهسازی لی شاخصوساید تجمّ. 8. وساید ال ترونی ی 7وساید خانگی  .4بهداشت فردی  .3

ک رفتار مصرف به عنوان تماید به مصرف، تملّ( 8008)و سو ( 8003)این تحقیق نیز به پیروی از سابو  

و برای هار گاروه دو  است شدهبندی یی گروهکاال ردیده که در شش حوزةو مصرف کاالها تعریف گ

، ی ی در ارتبا  با میازان عالقاه و تمایاد باه مصارف کااال و دیگاری در است شدهگونه سؤا  پرسیده 

طکام، کام، میلاصالً، خی در شش گروهِ هاپاسخک کاالها. ارتبا  با میزان مصرف و تملّ  ، زیااد وتوساّ

 د از هر گروه چنادین کااال باا زمیناةشدند. بسته به مقاصد تحلی در نظر گرفته 7تا  0زیاد با نمرات خیلی

هر فرد در هر گروه باه عناوان رفتاار  هایپاسخجهانی انتخاب شدند. جمع  ةی و چندین کاال با زمینمحلّ

 .است شدهمصرف آن فرد در نظر گرفته 

 تحقیق هاییافته .2

 و الگوهای فرهنگ مصرفی شدنجهانی هایمؤلّفه

طم آشنایی پاسخگویان باا زباان انگلیسای انادکی کمتار از حادّات به دست آمده، طاّلعابر اساس   توساّ

باه درصد از آناان  80ا بیش از به اینترنت دسترسی دارند امّمورد بررسی  جمعیتاز  ییدرصد باالاست. 

ن توزیاع پاساخگویا .دارنادحضور  بو،فی،اجتماعی جهانی مانند  هایشب ه درکم میزان کم و خیلی

درصااد از  4/3کااه  آن اساات دهندةنشااان خااارجی تلویزیااونی هایشااب ه ازمیاازان اسااتفاده  برحسااب

صاد از آناان در 40که جمعاً نزدیک به ، در حالیکنندمیاصالً استفاده ن هاشب هپاسخگویان از این نوع 

 بازاریاابی تبلیغات ان بادانشجوی ة میزان مواجهةدر زمین .کنندمی زیاد از آن استفادهبه میزان زیاد و خیلی

ططور مه که بیشتر پاسخگویان ب دهندمی نشان هایافته ،المللیبین یهاشرکت  گوناهایندر معارض  توساّ

درصاد از  7/87کاه  دهادمی ات مرباو  باه میازان سافرهای خاارجی نشااناطاّلعا تبلیغات قرار دارناد.

 4/3درصاد زیااد و  1/1کاه تنهاا حاالیدر  رونادمی کم به مسافرت خاارجین خیلیپاسخگویان به میزا

 .روندمی هامسافرت گونهاینزیاد به درصد خیلی

 های تحقیق()منبع: یافته شدنجهانیمختلف  هایمؤلّفه برحسب: توزیع پاسخگویان 1 ةجدول شمار

 زیادخیلی زیاد توسّطم کم کمخیلی هیچ نمونه شدنجهانیمختلف  هایمؤلّفه

 2/3 4/2 2/41 7/84 3/17 8/17 877 یسیآشنایی با زبان انگل

 8/8 2/80 7/88 2/30 4/17 04/0 880 مواجهه با زبان انگلیسی

 2/83 4/83 3/87 0/7 3/7  878 دسترسی به اینترنت
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اجتماعی جهانی م د  هایشب هحضور در 
 و... بو،فی،

888 8/8 8/41 4/80 3/13 1/7 3/7 

 8/88 3/18 0/12 0/12 1/81 4/3 881 خارجی تلویزیونی هایشب ه ازاستفاده 

 هایشارکت بازاریاابی تبلیغاات مواجهاه باا

 المللیبین
877 4/8 1/83 7/18 7/37 7/13 0/3 

 4/3 1/1 8/7 3/7 7/87 3/14 888 سفرهای خارج کشور

 7/88 2/82 0/82 3/18 4/7 04/0 871 جهانی فرهنگ مطابق یابیهویت

 8/18 3/12 8/33 1/17 4/3 02/0 887 جهانی فرهنگ پذیرش مقابد درباز بودن 

 شدنهای مختلف جهانی: میانگین نظرات پاسخگویان برحسب مؤلّفه2 شمارةنمودار 

 

ی و جهانی، بیشترین حضاور ی، ملّاجتماعی محلّ هایشب هاز میان که  دهندمی همچنین نشان هایافته
 3/4ی )محلّا هایشب هین حضور آنان در درصد( و کمتر 8/44جهانی است ) هایشب هپاسخگویان در 

 اجتماعی حضور ندارند. هایشب هاز  یکیرهکه در  اندکردهاز پاسخگویان اظهار  سومیکدرصد(. 

 های اجتماعینوع حضور در شبکه : توزیع پاسخگویان برحسب1 ةنمودار شمار

35.0%

47.0%

13.5%

4.5%

حضوراندعرم

شبک اه ياجه ني

شبک اه ياملي

شبک اه يامحلي
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که بیشاترین  دهدمی ( نشان3 ةنمودار شمارده )ات به دست آماطاّلع، میهنیجهانر تف ّ خصوصدر 
ت اسالمی و قومیت خود به ترتیاب در امّ. کنندمی ت ایران احساس وظیفهدرصد پاسخگویان در قبا  ملّ

 بعدی قرار دارند. هایرتبه

 میهنیجهانر تفکّ : توزیع پاسخگویان برحسب3 ةنمودار شمار

12.4%

27.3%

39.3%

21.0%

جه ناميهن

عمتاعسالم

ملتاعيرعن

عقوعم

 
ه، محلّا هایگزیناهدر خصوص میزان احساس وظیفه نسابت باه هار یاک از  به دست آمده اتاطاّلع

که باالترین درصد به کشور و پ، از آن به انساان  دهدمی نشان فضاانسان و  ، کشور، جهان،استانشهر، 
 (.4نمودار شماره اختصاص دارد ) زیستمحیطو 

 میهنیجهانر تفکّ : توزیع پاسخگویان برحسب2 ةنمودار شمار

31.6%

9.8%

39.5%

5.3%

5.6%

8.3%

عنس ناوافض 

جه ن

کشور

عسق ن

شهر

محل 
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 مصرفمختلف  هایحوزهالگوی رفتار مصرفی در 

خریاد پوشاا، را اولاین نیااز خاود عناوان  پاساخگویاندرصد از  44طبق اظهارات پاسخگویان، تقریباً 

ایان پاساخ نزدیاک باه  اساتبه سن جوان و چارچوب نمونه که شاامد دانشاجویان  توجّهو با  اندنموده

درصاد در جایگااه دوم و ساپ، خریاد  8/13رید وسااید ال ترونی ای باا . پ، از آن خهاستبینیپیش

گفات  تاوانمی . لذااست خانگیلوازمکاالهای لوک، و بهداشت فردی و در انتها خرید مواد غذایی و 

و ساایر  اساتدرصاد از ترجیحاات خریاد پاساخگویان پوشاا، و وسااید ال ترونی ای  80که بیش از 

 .انددادهرصد را به خود اختصاص د 40کاالیی کمتر از  هایگروه

 های تحقیق()منبع: یافته های کاالهای مصرفیترین نیاز از گروهمرجّح : توزیع پاسخگویان برحسب3جدول شمارة 
 ترجیحات خرید

 جمع
 توزیع

مواد 

 غذایی
 پوشاک

وسایل 

 الکترونیکی

وسایل بهداشت 

 فردی
 خانگیلوازم کاالهای لوکس

 880 12 38 88 71 114 13 فراوانی

 0/100% 3/8% 3/18% 0/10% 8/13% 2/43% 3/7% درصد

بایش از که  ایگونه، به خرید کاالها هستند ن دارای ترجیحات متفاوتی در زمینةمعموالً زنان و مردا

 کاالهاای بهداشات فاردی را تارجیحخریاد درصاد  11پوشا، و نزدیاک باه خرید درصد از زنان  78

باا را پوشاا، از آن خرید درصد و پ،  31وساید ال ترونی ی را با خرید  ،که مردانر حالید دهندمی

 (.Phi =، Sig = 0.000 344/0است ) دارمعنیاین تفاوت از نظر آماری نیز  .دهندمی درصد ترجیح 30

ات به دست آمده از اطاّلعوجود دارد. طبق  دارمعنی ترجیحات خرید نیز رابطة شغلی و وضعیّتبین 

 شااغد بیشاتر وسااید ال ترونی ای و ساپ، کاالهاای لاوک، و پوشاا، را تارجیح جویانِتحقیق، دانش

ناد. رشاغد بیشتر به پوشا، و سپ، وساید ال ترونی ای تمایاد دادانشجویان غیر که در حالی ،دهندمی

طکااه ایاان رابطااه نساابتاً م دهاادمی و ترجیحااات شااغلی نشااان وضااعیّتساانجش پیوسااتگی  اساات  توسااّ

(133/0Phi= ) ایان رابطاه ا امّایافات شاده  متغیّار ه همبستگی بین ایان دو پذیری نیز با آنتعمیمنظر و از

 .ستین دارمعنی

مختلف نیز دارای رفتار مصرفی مختص به خود هستند که مم ن اسات  هاییتاقلّو  هافرهنگخرده

این تحقیق رفتار مصارفی را در میاان ساه گاروه  هاییافتهمتفاوت باشد. در همین راستا،  هاگروهبا سایر 
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 که هر سه گروه، پوشا، را بار ساایر اقاالم کااالیی تارجیح گذاردمی به نمایش گونهاینقومی بزرگ 

 در حاالی اناددادهکردها و لرها پ، از پوشا،، وساید ال ترونی ی را ترجیح  . دو گروه قومیِدهندمی

ایان رابطاه باه لحااظ . دهنادمی تارجیحبه ترتیاب بیشاتر را  گیخانلوازمکاالهای لوک، و  هافارسکه 

 .(Sig=0/027, V=0/337) است دارمعنیآماری نیز 

 غذایی و الگوی آن موادّ ةرفتار مصرف در حوز

کاالهاای  تا چه حاد کنندگانمصرفاین است که  شدنجهانیمصرف در ارتبا  با مفهوم  از ابعاد ی ی

کاالهاایی را کاه مااهیتی جهاانی دارناد  کنندگانمصرفه عبارت دیگر، یا ب دهندمی خارجی را ترجیح

مختلاف کاالهاای  هاایگروهی دارناد. ایان موضاوع در یا کاالهایی را که ماهیت محلّ دهندمیترجیح 

غذایی نتایج به دست آمده نشاان  موادّ . در حوزةاندگرفتهمصرفی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار 

 است که نسبت به میانگین عالقاه باه ماوادّ 14/4ی( غذایی ایرانی )محلّ ن عالقه به موادّکه میانگی دهدمی

بیشتر است. میزان مصرف به عنوان رفتار مصرفی نیز ماورد سانجش قارار گرفتاه  (01/3)غذایی خارجی 

 و نتاایج حاصاد اساتکه میانگین میزان مصرف کمتر از میزان عالقه  دهدمی است و نتایج حاصله نشان

کاه میازان مصارف  دهادمیغذایی خاارجی نشاان  غذایی ایرانی و موادّ میانگین مصرف موادّ از مقایسة

 77همچناین (. 4 ة)جادو  شاماراسات غاذایی ایرانای  غذایی خارجی کمتر از میزان مصرف موادّ موادّ

درصاد از  87در حاالی کاه تقریبااً  دهندمی درصد از پاسخگویان برندهای ایرانی مواد غذایی را ترجیح

 .دهندمی پاسخگویان برندهای خارجی را ترجیح

 (های تحقیقمنبع: یافته) : میانگین رفتار مصرفی در حوزه مواد غذایی2 ةجدول شمار

 انحراف معیار میانگین نمونه مصرف مواد غذایی

 848/0 14/4 872 ایرانی غذایی مواد به عالقه میزان 

 743/0 72/3 872 ایرانی غذایی مواد مصرف میزان

 270/0 08/3 872 خارجی غذایی مواد به عالقه میزان 

 217/0 43/8 872 خارجی غذایی مواد مصرف میزان 

 

 غاذایی نشاان ماوادّ مصارفی دانشاجویان زن و مارد در حاوزةمیانگین رفتاار  نتایج حاصد از مقایسة 

 ی بیشاتر از عالقاه و مصارف ماوادّغاذایی ایرانا دو گروه نسبت به موادّو مصرف الً عالقه که اوّ دهدمی

غاذایی خاارجی مقادار نااچیزی  زنان دانشجو نسابت باه ماوادّو مصرف ا عالقه امّ استغذایی خارجی 

 بیشتر از دانشجویان مرد است.
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هار دو کاه  ایگونه، به استشغلی نیز متفاوت  وضعیّتغذایی برحسب  موادّ رفتار مصرفی در حوزة

غاذایی  ماوادّهمچنین هار دو گاروه غذایی ایرانی دارند.  بیشتری به موادّ گروه شاغد و غیر شاغد عالقة

ا تفاوت اندکی بین عالقه و رفتار مصرفی ایان امّ ؛کنندمی مصرفغذایی خارجی  ز موادّرا بیش اایرانی 

غذایی ایرانای کمتار از  به این ترتیب که عالقه و رفتار مصرفی غیر شاغلین به موادّ ،دو گروه وجود دارد

 .استمیانی طیف  زیاد نیست و کمتر از نقطة هاآن. با این حا ، تفاوت بین دانشجویان شاغد است

 اه عالقاه و مصارف رفتار مصرفی متفاوت است. با این که الگو وگردید  مشخّصاز نظر قومیت نیز 

گین عالقاه باه ا میانغذایی خارجی است امّ بیش از موادّقومی  هایگروه در میان همةغذایی ایرانی  موادّ

( بیشاتر اسات. ایان در حاالی اسات کاه 18/4( از میانگین کاد )4/4غذایی ایرانی در میان قوم لر ) موادّ

در مقایساه باا ( کمتار از میاانگین کاد اسات. 3/3) هافارسغذایی ایرانی در میان  میانگین عالقه به موادّ

 ة( و میازان عالقا7/3یی خارجی دارناد )غذا بیشتری نسبت به موادّ فارس عالقة قومِی دیگر باید گفت، 

. باه اسات( 1/3ی لار )( و حتّا7/3( بسیار کمتر از دانشاجویان فاارس )3/8رد نسبت به آن )دانشجویان کُ

( بیشاتر از کردهاا 13/3غذایی خارجی در میاان دانشاجویان فاارس ) همین ترتیب میانگین مصرف موادّ

ماذکور  هاایتفاوتباا ایان حاا ،  اسات. تربزرگنیز میانی طیف  ( که از نقطة11/8( و لرهاست )4/8)

 نیست. دارمعنیبسیار ناچیز بوده و از نظر آماری نیز 

 رفتار مصرفی در حوزه پوشاک

ة جان، پارچاه، طارح و پوشا، نیز که شاخصی از رفتار مصرفی در زمین از نظر رفتار مصرفی در حوزة

کاه میازان  دهادمی نتایج باه دسات آماده نشااناست .. .پیراهن، شلوار، چادر، کراوات و الگو در زمینة

( 34/3( بسیار کمتر از میانگین عالقه باه پوشاا، خاارجی )7/8ی )عالقه به طرح و الگوی پوشا، محلّ

( از میزان عالقه به پوشا، خارجی و 3/8. این در حالی است که میانگین عالقه به پوشا، ایرانی )است

 (.7 ةاست )جدو  شمارمیانی طیف نیز کمتر  ی از نقطةحتّ

 (های تحقیقمنبع: یافته) پوشاک رفتار مصرفی در حوزة هایمؤّلفه: میانگین 5 جدول شمارة

 انحراف معیار میانگین نمونه پوشاک رفتار مصرفی در حوزة

 32/1 82/8 122 محلی پوشاک الگوی و طرح به عالقه میزان 

 14/1 23/8 878 ایرانی پوشاک الگوی و طرح به عالقه میزان 

 17/1 34/3 874 خارجی پوشاک الگوی و طرح به عالقه میزان 



 101 * شدن و رفتار مصرفی جوانان: مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاهجهانی
 

 در آن از ترجیحاات مصارفی در زمیناة و است شدهی نیز بررسی همین رفتار در قالب یک سؤا  کلّ 

درصاد از پاساخگویان  77کاه  دهادمی ی پوشا، سؤا  گردیده. نتایج حاصله نشاانطرح و الگوی کلّ

دانشاجویان دارای درصاد از  8/31همچناین، . دهنادمی پوشا، را تارجیح ،یو الگوهای خارج هاطرح

دارای ساابک پوشااش  درصااد( 31بااه همااان نساابت )رت هسااتند و تقریباااً ع و اسااپُساابک پوشااش متنااوّ

 کاه سابک خااصّ باشندمی دارای سبک پوشش فشن درصد از دانشجویان 7و نزدیک به  اندکالسیک

درصاد از پاساخگویان  20که بایش از  دهدمی نشان هایافته ،برندیاز نظر ترجیحات  غربی است. جامعة

 .دهندمی را ترجیحپوشا،  ،برندهای خارجی

( را 34/3ی پوشاا، خاارجی )طور کلّاه هر دو گروه بکه  دهدمی نشان هایافتهجنسیت، در رابطه با 

ی عالقه به پوشا، محلّ . کمترین میزاندهندمی ( ترجیح87/8ی )( و محل23/8ّنسبت به پوشا، ایرانی )

کاه دانشاجویان مارد  دهدمی نشان هایافتهی، مصرف پوشا، محلّ در زمینة هازیرگروها از نظر امّ ؛است

ایان تفااوت بسایار نااچیز اسات. در خصاوص هرچناد  ،ی دارنادبیشتری به مصرف پوشا، محلّا عالقة

 ،مصارف پوشاا، خاارجی میناةدر زا امّا ؛پوشا، ایرانی، تفاوت چندانی باین دو گاروه وجاود نادارد

 ( دارند.8/3بیشتری به مصرف پوشا، خارجی نسبت به دانشجویان مرد ) ( عالقة7/3دانشجویان زن )

، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو گاروه شااغد و غیار شااغد یشغل وضعیّتاز نظر 

ی باا اقباا  ی پوشا، محلّا( در حالی که الگو34/3) دهندمی در کد الگوی پوشا، خارجی را ترجیح

( بیشاتر باه پوشاا، 0/3( نسابت باه شااغلین )4/3)دانشجویان غیر شااغد ا امّ ؛(7/8کمتری همراه بوده )

ست و در مورد پوشاا، ند. در مورد پوشا، ایرانی، تفاوت بین دو گروه محسوس نیرخارجی تماید دا

غیار شااغد کمتار از دانشاجویان  ،دارناد تمایادباه آن  توسّطم  ه هر دو گروه کمتر از حدّی، با اینمحلّ

 .دارندشاغد به این نوع پوشا، عالقه دانشجویان 

هار ساه گاروه تمایاد بیشاتری باه  ،یکلّ طوره الً بکه اوّ دهدمی اصله نشاناز نظر قومیت نیز نتایج ح

وشا، که تماید به پ(، در حالی78/8ی )( و محل38/8ّ( تا پوشا، ایرانی )37/3پوشا، خارجی دارند )

ی، دانشاجویان مصرف پوشا، محلّا ا در زمینةامّ ؛استی در هر سه گروه کمتر از پوشا، خارجی محلّ

دانشاجویان و ( 28/8) رنادی دابیشتری باه اساتفاده از پوشاا، محلّا عالقةنسبت به دو گروه دیگر رد کُ

هر سه گروه به لحااظ  از نظر پوشا، ایرانی،ا امّ (83/8ند )ری دافارس کمترین عالقه را به پوشا، محلّ

پوشا، خارجی، دانشجویان فارس بیشترین عالقاه  وت محسوسی با هم ندارند. در زمینةمیزان عالقه تفا

 .است( و تماید دو گروه دیگر نزدیک به هم 7/3) اندداشتهرا به این نوع پوشا، 
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 وسایل الکترونیکیمصرف تمایل به الگوی 

خاارجی دارناد و وسااید ال ترونی ای بیشاتری باه  ویان عالقاةاک ار پاساخگ ،تحقیق هاییافتهبر اساس 

کی به محصوالت ایرانی دارند. این تفاوت بسیار محسوس است. میاانگین تمایاد باه اند ة، عالقبرع ،

و میانگین تماید به محصاوالت ایرانای  استاست که نزدیک به تماید کامد  47/4محصوالت خارجی 

 است. 3میانی طیف یعنی  نقطة است که بسیار ضعیف و کمتر از 04/8

 (های تحقیقمنبع: یافته) وسایل الکترونیکی ایرانی و خارجیمصرف به  تمایل: میانگین میزان 6 ةجدول شمار

 انحراف معیار نمونه میانگین الکترونیکی رفتار مصرف در حوزه وسایل

 07/1 872 44/8 ایرانی الکترونیکی وسایل به عالقه میزان

 777/0 872 47/4 خارجی الکترونیکی وسایل به عالقه میزان

 اه باا این دهادمی عالقه به مصرف وساید ال ترونی ی ایرانی و خارجی در رابطاه باا جنسایت نشاان

ا دانشاجویان مارد امّا ،دانشجویان زن و مرد هر دو تماید بیشتری به کاالهای ال ترونی ی خارجی دارناد

( دارناد. ایان در 37/4نسبت باه دانشاجویان زن )( 74/4)رجی تماید بیشتری به کاالهای ال ترونی ی خا

تماید بیشتری به کاالهای ال ترونی ی ایرانی نسبت به دانشجویان  (17/8ست که دانشجویان زن )ا حالی

 3طیاف )میاانی  ةکمتار از نقطاهار دو ا در هر حا ، این تفاوت محسوس نیسات و امّ ؛ندردا (3/1مرد )

M=) .است 

حاکی اسات کاه هار دو گاروه باه کاالهاای ال ترونی ای خاارجی  هایافتهشغلی نیز  وضعیّتاز نظر 

غیار شااغلین و دانشجویان . با این حا ، بین تماید (04/8عالقه بیشتری دارند تا کاالهای ایرانی ) (47/4)

وجااود دارد. از نظاار تمایااد بااه وساااید  هاااییتفاوتبااه وساااید ال ترونی اای خااارجی و ایراناای شاااغد 

اسات. در  (18/4بااالتر از شااغلین ) (7/4)دانشاجویان غیار شااغد نی ی خارجی، میانگین تماید ال ترو

باه ایان محصاوالت بیشاتر از  (12/8عالقه دانشجویان شااغد ) انگینزمینه وساید ال ترونی ی ایرانی، می

عالقاه در  میاانگین حا  ه این تفاوت محسوس نیست اما به هر با این است (08/8دانشجویان غیر شاغد )

 .است 3هر دو گروه کمتر از نقطه میانی طیف یعنی 

عالقاه باه وسااید ال ترونی ای  انگینتحقیاق حااکی از آن اسات کاه میا هاییافتهاز نظر قومیت نیز 

بسایار ا ایان تفااوت امّا ،بیشتر از دانشجویان کارد و لار اسات (87/4خارجی در میان دانشجویان فارس )



 103 * شدن و رفتار مصرفی جوانان: مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاهجهانی
 

بیشاتر  (3/8د ال ترونی ی ایرانی، میزان عالقه در میان دانشاجویان لار ). از نظر مصرف وسایاستی جزی

 .است (8و کرد ) (8از دانشجویان فارس )

 و مصرف شدنجهانی رابطة

 نتایج حاصد از آزمون فرضیات تحقیق به شرح زیر است:

 .جهانی رابطه وجود دارد و مصرف کاالهای با زمینة کنندهمصرف گراییمادّیبین  :2 فرضیة

ف ری افاراد باه  در حوزة شدنجهانی ر و فرهنگ غربی است که در نتیجةتف ّ ةناشی از غلب گراییمادّی

 اساتجهانی و غربی  نسبت به محصوالتی که دارای زمینة وجود آمده و انتشار اف ار باعث شده تا افراد

 گراییماادّیکاه باین  نشاان داددر ایان زمیناه داشته باشند. نتایج حاصاد از پاژوهش  تریم بتدیدگاه 

غذایی خارجی، پوشا، خارجی، لوازم لوک،، وسااید  به مصرف موادّ هاآنو تماید  کنندگانمصرف

مستقیم و م بتی وجود دارد، بادین معنای کاه  بهداشت فردی رابطة کاالهایو  خانگیلوازمال ترونی ی، 

بیشااتری بااه مصاارف کاالهااا و  تمایااد اناادنمودهبیشااتری را تأییااد  گراییمااادّیی کااه کنندگانمصاارف

ی لوک، شدیدتر باوده غذایی و کاالها پوشا،، موادّ در حوزة تأثیرا این امّ ؛محصوالت خارجی دارند

 باوده اسات. باه نظار ترضاعیف، بهداشات فاردی و وسااید ال ترونی ای خاانگیلوازم است و در حوزة

 رتبا  هستند.در ا کنندگانمصرف گراییمادّیکه این کاالها کمتر با  رسدمی

تمایاد باه  کاه ایان رابطاه در حاوزة دهدمی تحلید نشان رابطه، خروجیِ پذیریتعمیمز نظر قابلیت ا

باوده یعنای  دارمعنای P=0/01مصرف کاالهای گروه مواد غذایی خارجی، پوشا، خاارجی در ساطح 
م همبساتگی . به همین ترتیب فرض عادگرددمی تأیید هاآنهمبستگی رد و فرض همبستگی فرض عدم

، گرددمی رد P=0/05و افزایش مصرف کاالهای لوک، در سطح  کنندهمصرف گراییمادّیبین میزان 
و  کنندهمصارف گراییماادّیگفات کاه همبساتگی باین  تاوانمی درصد 37درصد و  33لذا با اطمینان 

 به مصرف این کاالها در جامعه وجود دارد. هاآنتماید 

 (های تحقیقمنبع: یافته) گراییمادّین رفتار مصرفی و میزان : همبستگی بی7 ةجدول شمار

 نمونه یدارمعنیسطح  ضریب همبستگی مصرف هایحوزه

 173 007/0 810/0 مواد غذایی
 123 00/0 881/0 پوشاک خارجی

 174 038/0 173/0 لوکس

 127 177/0 107/0 خانگیلوازم

 801 071/0 132/0 الکترونیکی وسایل
 121 117/0 117/0 دیبهداشت فر
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 رابطه وجود دارد. کنندهمصرف گراییمادّیجهانی مصرف و  پذیرش فرهنگبین  :1 فرضیة

زمان با افزایش پذیرش فرهنگ جهانی مصرف، به هم شدنجهانی ، در عرصةمطرح شده مطابق نظریات

نشان مذکور  رابطة زمونِآتحقیق،  این در. یابدمی نیز افزایش کنندهمصرف گراییمادّیکه  رسدمی نظر

این رابطه قاوی نیسات  رسدمی همدیگر همبستگی دارند. به نظر با = r 18/0در حد  متغیّرکه این دو داد 

نیاز  گراییمادّیاست، یعنی با افزایش پذیرش فرهنگ جهانی مصرف،  دارمعنیو مستقیم  ا یک رابطةامّ

 .یابدمیافزایش 

 (های تحقیقمنبع: یافته) جهانی پذیرش فرهنگو  گراییمادّی : همبستگی بین میزان8جدول شماره 

 نمونه یدارمعنیسطح  ضریب همبستگی متغیر وابسته

 848 018/0 180/0 کنندهمصرف گراییمادّی

 جهانی رابطه وجود دارد. انی مصرف و مصرف کاالهای با زمینةجه پذیرش فرهنگبین  :3 فرضیة

انی مصارف و مصارف کاالهاای باا زمیناة جهاانی جها رش فرهناگپاذی، بین موجود نظریاتبر اساس 

طور جداگاناه ایان ه ب ،کاالهای مصرفی گروهِ 8مستقیم وجود دارد. در این تحقیق، در  )خارجی( رابطة

غذایی خاارجی، پوشاا،  که بین مصرف موادّ دهدمی تحقیق نشان هاییافتهو  است شدهرابطه بررسی 

یعنی با  ؛ی، کاالهای لوک، خارجی همبستگی مستقیمی وجود داردخارجی، وساید ال ترونی ی خارج

 ت رابطاةبررسای شادّ. یابادمی جهانی، تماید به مصرف این کاالها نیز افزایش پذیرش فرهنگافزایش 

جهاانی مصارف  فرهناگ پاذیرشِبین مصارف پوشاا، خاارجی و  رابطة که دهدمی ها نشانمتغیّربین 

 غاذایی خاارجی رابطاة باا مصارف ماوادّ متغیّارایان از آن ، . پا(r = 0/309) اسات مستقیم و شدیدتر

و  (r = 0/127)کاالهاای لاوک، خاارجی مصارف باا  متغیّارایان  رابطاةو ( r = 0/228)دارد  تریقوی

مصارف رواباط ماذکور در خصاوص . اساتنسبتاً ضاعیف  (r = 0/131)کاالهای ال ترونی ی خارجی 

و در  درصااد تأییااد گردیااد 33ر سااطح اطمینااان مصاارف مااواد غااذایی خااارجی دو پوشااا، خااارجی 

درصاد  37در سطح اطمینان  خارجی لوک، یاکااله و خارجی ال ترونی ی وسایدمصرف خصوص 

 خاانگیلوازمو تمایاد باه مصارف کاالهاای بهداشات فاردی و  متغیّارایان  ا در رابطاةامّا ؛تأیید گردید

جهاانی و مصارف  پذیرش فرهنگبین  گفت توانمینخارجی، فرض عدم همبستگی پذیرفته شد و لذا 

 رابطه وجود دارد. خانگیلوازمکاالهای بهداشت فردی و 
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 (های تحقیقمنبع: یافته) جهانی پذیرش فرهنگ: همبستگی بین مصرف کاالهای خارجی و 3 ةجدول شمار

 نمونه یدارمعنیسطح  ضریب همبستگی مصرف کاالهای خارجی 

 873 000/0 882/0 خارجی مواد غذایی 

 838 000/0 303/0 خارجی پوشاک

 873 032/0 13/0. خارجی الکترونیکی وسایل 

 873 044/0 187/0. خارجی لوکس یاکااله 

 873 837/0 088/0 خارجی بهداشتی کاالهای

 873 070/0 114/0 خارجی خانگیلوازم 

 بحث و بررسی. 5

را درهم نوردیده اسات.  هاتملّی اقوام و که دنیا است شدهعام تبدید  به یک پدیدة شدنجهانیامروزه 

تماامی ابعااد  ،هزنادگی روزمارّو ، اقتصااد، سیاسات هااندیشاه، اف ار، هانگرش  در با تحوّ شدنجهانی

 مانند مصرف، تغییر الگوی مصارف، تغییار ترجیحاات مصارفی هاییپدیدهاست.  گرفته برزندگی را در

الت اجتماعی و فرهنگای خود ناشی از تحوّ ةنیز به نوبکه آن  استناشی از دگرگونی در سبک زندگی 

مری اایی آ صخصوط فرهنگ غربی و ببا تسلّ شدنجهانیاست که در جهان رخ داده است.  ایگسترده

 شادنجهانی تاأثیرتحات  کاه آنی مصارف و الگاو لذا برای بررسای پدیادة .شدن زندگی همراه است

ش فرهناگ غربای در نظار گرفات. تاا آنجاا کاه مفهاوم ، باید آن را در ارتبا  با فرهناگ و پاذیراست

 ؛8011 ،کوجوکااروفرهنگ در اک ر تحقیقات پیشین رناگ غاالبی باه خاود گرفتاه اسات ) شدنِجهانی

باا  نیاز شادنجهانیشاد. جهاانی اساتفاده  پاذیرش فرهناگاز مفهاوم نیز در این تحقیق  (.8003 ،سابو 

 ر جهااانی، تعامااد اجتماااعی، تف ّاا هایرسااانه سااتفاده ازآشاانایی بااه زبااان انگلیساای، ا انناادم یهایمؤلّفااه

 .شدندو باز بودن و تماید به مشارکت در فرهنگ جهانی تعریف  میهنیجهان

حاکی از آن است کاه جواناان دانشاگاهی از نظار میازان اساتفاده از تحقیق از  حاصدتوصیفی نتایج 

ایان در حاالی اسات کاه ، نترنات دارنادغربی بیشترین دسترسای را باه ای هایرسانهخصوص و ب هارسانه

 ،تلویزیون خارجی کمتر از اینترنت است. همچنین هایشب هو استفاده از  هارسانهدسترسی آنان به سایر 

آناان  مواجهةو میزان اجتماعی اینترنتی جهانی حضور دارند  هایشب هاز دانشجویان در  سومیکتقریباً 

میازان کم آنان به سفرهای خارجیِ بسیار توجّهبا  این هضمن  ،است توسّطم حدّبا زبان انگلیسی کمتر از 

طم مواجهااة. همچنااین پاسااخگویان میاازان دارناادبااا دنیااای خااارج اناادکی تعاماد   هااایتالیّفعّبااا ی توسااّ
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بااز باودن در مقاباد و با فرهنگ جهاانی  یابیهویتاین در حالی است که دارند.  تییّچندملّ هایشرکت

 .است توسّطم حدّاالتر از ن آنان بدر میا فرهنگ جهانی

در باه دسات آماده . نتاایج است میهنیجهانر تف ّفرهنگی،  در حوزة شدنجهانی هایمؤلّفهی ی از 

هساتند. ایان در  میهنایجهاانر درصد از پاسخگویان دارای تف ّا 18که تنها  دهدمی این خصوص نشان

 یقاوم احیانااًو  یمحدود به مرزهای ملّرات  ّسخگویان دارای تفحالی است که نزدیک به دو سوم از پا

کاه حاداک ر  انددادهآنان در جایی دیگر در اظهارات خود نشان از درصد  80ا امّ ؛هستند خویشاوندیو 

درصد از پاسخگویان در مقاباد جهاان، انساان و  40و نزدیک به  کنندمی قتعلّاحساس در سطح کشور 

عماومی در زمیناه   اه نسابت باه جامعاةگفات باا آن تاوانمی ا. لذنمایندمی احساس وظیفه زیستمحیط

 ساازیجهانیبا این حا  هنوز از نظر  است آمدهبه وجود  هاآندر  ایگستردهتغییرات جهانی  هایمؤلّفه

 رند.از آن قرار دا ترپایینو  توسّطح مر در سطفرهنگ و تف ّ

ماورد بررسای ک تماید، ترجیح و تملّاد سه بعبه  توجّهبا گروه کاالیی  8در در این تحقیق، مصرف 

غاذایی  پوشاا، خاارجی، ماوادّ انناد( کاالهاایی م8003سابو  و دیگاران )دیدگاه . مطابق قرار گرفت

طجهانی و خارجی هستند احتمااالً  ةخارجی و همچنین کاالهای ال ترونی ی که دارای زمین افاراد  توساّ

ی هستند. محلّ ةو بهداشت فردی که دارای زمین نگیخالوازمی، سنّتجهانی شده ترجیح دارند تا پوشا، 

ایرانای بایش  غذایی عالقه و تماید به مصرف موادّبوده و نشان داد که نتایج این تحقیق نیز در این راستا 

ی و محلّا از جمله کاالهایی است کاه از زمیناةغذایی  . موادّاستغذایی جهانی  از عالقه به مصرف موادّ

ی جهاانی و محلّا تاأثیرات( 8003، سابو ) پیشینیاننظرات است. مطابق با  تأثیرپذیر جهانی بسیار یا زمینة

. در همین راستا نتایج این تحقیق نشان داد که زنان دانشاجو استهای جمعیتی قابد توجیه متغیّراز طریق 

رای دابیشتری به مصرف مواد غذایی خارجی دارند. به همین ترتیاب، غیار شااغلین و دانشاجویان  عالقة

افازایش زمان باا د. همفارس نسبت به دیگران تماید بیشتری به مصرف مواد غذایی خارجی دارنقومیت 

 .یابدمی غذایی خارجی نیز افزایش میزان مصرف موادّفرهنگ جهانی، پذیرش  میزان

در  شادنجهانیفرهنگای و در نتیجاه  کاالهایی اسات کاه مصارف آن باا زمیناةی ی از نیز پوشا، 

 . نتایج حاصد از این تحقیق نشان داد که میزان عالقه به پوشا، خارجی بسیار بیشاتر اسات.ستاارتبا  

 ع را تارجیحرت و فشن و متنوّاسپُ اننددرصد از پاسخگویان سبک پوشش غیر کالسیک م 70نزدیک به 

ن باا ( در رابطاه باا ترجیحاات خریاد و ارتباا  آ3: 8003ساابو  ) هایدیادگاها مطاابق باا امّا ؛دهندمی

دانشجویان غیر شاغد تماید بیشتری باه و جمعیتی، نتایج این تحقیق نشان داد که زنان دانشجو های متغیّر
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کاه مصارف پوشاا، خاارجی در میاان تحقیاق نیاز تأییاد نماود . ایان رنادمصرف پوشا، خاارجی دا

ت ماهیات باه علّا هااگروهدارد و به خصاوص ایان بیشتری ی که بیشتر جهانی شده باشند رواج هایگروه

 ند.هستو اف ار جدید  هارسانهجوان بودن، بیشتر در معرض 

( ایاان 8003مطااابق بااا نظاارات سااابو  و دیگااران ) ،خصااوص مصاارف محصااوالت ال ترونی اایدر 

دارند. لذا عمومیات محدودیت کمتری فرهنگی  خاصیت آزاد بودن هستند و با زمینةمحصوالت دارای 

. میزان عالقه به وساید ال ترونی ی خاارجی در استتا نیز در این راس این تحقیق هاییافته .بیشتری دارند

غیار شااغد  که دانشجویان مرد، دانشجویان رسدمی کامد است. به نظر ةو نزدیک به عالق باالبسیار  حدّ

افرادی هستند کاه  هاگروهلذا این  .بیشتری به لوازم ال ترونی ی خارجی دارند و دانشجویان فارس عالقة

 فرهنگ قرار دارند. شدنجهانیر در معرض بیشت

مدرنیزاسیون، مدرنیزاسیون باعث افزایش دنیوی شادن انساان و حاذف حاکمیات  هایتئوریمطابق 

، گراییمادّیاز طریق افزایش  شدنجهانیگفت که  توانمی .شودمی (1384دورکیم، ) زندگیاز  سنّت

فرهناگ  تحقیاق باه بررسای رابطاة. لاذا در ایان ددهمی غییرخصوص رفتار مصرفی را تالگوی رفتار و ب

و سپ، تعیین الگوی مصارف  کنندگانمصرف گراییمادّی آن بر افزایش روحیة تأثیرو  جهانی مصرف

اس فرهنگای جهاانی حساّ  ةکاالهایی که نسبت به زمینداد نشان به دست آمده . نتایج است شدهپرداخته 

 . در ایان زمیناه کاالهاایی مانناد ماوادّگیرنادمی قرار نندهکمصرف گراییمادّی تأثیرهستند بیشتر تحت 

دارد،  کنندهمصارف گراییماادّیمساتقیمی باا  لوازم لوک،، رابطاةو غذایی خارجی، پوشا، خارجی 

رابطاه  ا درامّا ؛تر باشد بیشتر به خرید این کاالها تماید داردگرایمادّ کنندهمصرفبدین معنی که هرچه 

همبساتگی با آن ه  ،لوازم بهداشت فردیو  خانگیلوازمد محصوالت ال ترونی ی، با کاالهای دیگر مانن

 .یستن دارمعنی رابطةا امّها وجود دارد نآم بتی بین 

که تمایاد باه گردید  مشخّص ،فرهنگ جهانی مصرفبیشتر در رابطه با این کاالها با  هایبررسیدر 

 فرهنگ جهاانی مصارفزیادی به  ونی ی تا حدّال ترو کاالهای غذایی خارجی، پوشا، خارجی  موادّ

کمتار  خاانگیلوازم و محصاوالت بهداشات فاردی مانناد. این در حالی است که کاالهایی استمرتبط 

یافات شاده در ایان تحقیاق باا  هاایتفاوتباه  توجّاهو با قرار داشته  فرهنگ جهانی مصرف تأثیرتحت 

 ن مصرف محصوالت باا زمیناةعمیقی بی رابطةفت گ توانمی (8003 ،تحقیقات پیشین )سابو  و دیگران

 وجود ندارد. در ایران گراییمادّیآزاد و 
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 ه باه مقادار و تحقیقات کیفی با آن اندبودهرفته به صورت کیفی که در ایران انجام گ یاک ر تحقیقات

این موضوع باا در ی کمّ تحقیقاتِلذا  .پذیر استا از نظر علمی کمتر ساختارامّ افزایدمی زیادی به دانش

نگار آن کالن هایتئوریعام و جهانی بوده و  مسئلة شدنجهانی این هاو  همراه است: دشواری دو نوع 

آن در سطح فردی نیاز به بازسازی مفهومی دارد که با ساطح تجربای خارد نیاز عجاین  لذا ترجمة است.

اسات باا  ایجامعاهایاران   اهایننگرفته اسات. دوم  زمینه صورتی در این که تالش جدّدر حالی ،باشد

. باه خصاوص گارددمی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که در آن جریان زندگی کنتار  مالحظات خاصّ

و  هاایادئولوکی، هاسیاساتفرهنگ غربی است که دارای  اشاعة به ویژهفرهنگ  کنندهکنتر ت که دول

 استاقضات ساختاری زیادی تنخود دارای  . فرهنگ نیز به نوبةاستمالحظات زیادی در این خصوص 

 ایاران در مرحلاة این اهباه  توجّاهو این مسائد باا  کندمی را تجویز گراییمادّی، گراییسنّتکه در عین 

و  شادنجهانی ه اسات. لاذا در داناش مادیریت، رابطاةقابد توجی استفرهنگ و اجتماعی  توسعة گذارِ

علم بازاریابی مانند کاتلر برداشات  در عرصة ی اندیشمندان بزرگی. حتّاست شدهبازار به خوبی ترجمه ن

محادود  شادنجهانیندارند. این در حالی است که مطالعات عمیق  شدنجهانیعمیق و دقیقی از مفهوم 

 .است شدهکار گرفته ه ی در بازاریابی بلّبه صورت کتنها مانده است و این مفاهیم  شناسیجامعهبه 

 هانوشتپی
 ،شناسی علوم اجتماعی است که برای جبران ِنواقصِ برآورد نمونه در فرمو  کاوکرانوزة روشقین ح( لین ی ی از محق1ّ)

های کتااب جداولی را برای تعیین نمونه آماری ارائه نمود. برای اطالعات بیشتر باه بخاش پیوسات ،با افزودن مفهوم پایایی
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 گزارش

 کرمانشاه عةبرای توسای نشریه« آریا»

 1حسین شیریان محمد

 نگار و پژوهشگرروزنامه

به خدمات مانددگار و تداری ی  تأثیرگذاری،شوند تا با میمدار منتشر با رویکردی توسعه محلّینشریات 

گیدری مطاببدات پی بدا انتشدار و هداآن .شدوندمدیشدر نمنت یرساناطاّلع یبرا خود بپردازند. مطبوعات تنها

را برسدانند.  خدود و کشدوری پیدام محلّدیبده ماامدات  تدا ای مردم هر شهر سعی دارنداجتماعی و توسعه

 توجّدهنگداری این بداره بایدد بده دو ندوع روزنامده . درانددادهمطبوعات را رکن چهارم دموکراسی باب 

 کنیم.

کندد و در مدیصحیح گداار   طرفانه ورا بی امکان وقایع اجتماعی که تا حدّ« نگاری توسعهروزنامه» .1

بدا حراسدا از حادور مدردم، ناد   پدردازد ومدیصورت باوم به تشریح، توصیف و تحلید  رویددادها 

 دهد.میملّی افاای   را در توسعة هاآنمشارکا 

ن نهدا ماهیدا که شده اساداده  شرح نیا مبتنی بر مسائ  سیاسى و اجتماعى« نگاری تحایایروزنامه» .2

 سازد تا نتایج آن به سود مردم باشد.ها را فا  مىآن

. نگاه تیدابین هاساآنها و خدمات دوبا یاتوسعهصرفاً خارج از نگاه  ینگارروزنامهنگاه این دو نوع 

ماندد و بایدد بده مدیشود که گاه از دید مددیران دوبتدی پنهدان میو مباحثی مربوط  مطبوعات به موضوع

ها وارد شوند و به مثابه کارگاار قوة قهریه بده آن پرداخته، علیه فساد احتمابی در پروژهها به نشریه ةوسیل

 .سالما جامعه کمک کنند

                                                 
 shirian1335@gmail.com . رایانامه:1
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علدی  محمددمهندد   یهدایریدگیپار و ذثیرگدبده شدرح خددمات مانددگار، مادا ت تأ در این گاار 

مهندد    یبددیبدی هدا( و تال یشمس 1321)منتشرشده از سال « آریا» ةروزنام رمسئولیمدیان محمد

  یشمسدد 1331دهدده  اوبیددة یهاسددالبرنامددة کشددور در  احمددد زنگندده مدددیرعام  کرمانشدداهی سددازمان

 پردازیم.می

ای شدهرها را توانند با درک صحیح از مناسبات اجتمداعی، پاسدب بده نیازهدای توسدعهمیها هماره نشریه

شدهر  یراناتوبدو و تأسدی  سدازمان  کشدیبرای اجرای سازمان آب بوبه« آریا» ةشتاب ب شند. روزنام

شدهری  یامدور خددماتهای تأثیرگذار و نیا با پیگیری دقیق خدود در اجدرای ایدن کرمانشاه با درج ماابه

 ةیان همچنین مؤس  ن ستین هنرسدتان صدنعتی کرمانشداه اسدا. در ایدن ماابدمحمدموفق شد. مهند  

« و اسدنادعکد  »و « مشداهده» ،«آریدا» ةروزنامدبدا مددیر « مصداحبه» اهمّیّااز عناصر پر  مؤبّفتحایای 

 1.کرده اسااستفاده 

 دربارة وضعیت نامطلوب آب شهر کرمانشاه« آریا»صفحة اول روزنامة 

 یشمس 1633 خرداد 11– 63 سال اول شمارة
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علدی  محمددوبی مهندد  ئمسدبه مدیر« آریا» ةروزنام

 در کرمانشدداه 1321 نبهمدد 3روز چهارشددنبه  ،یانمحمددد

شد. این روزنامه کده خددمات مهمّدی بدرای مدردم  منتشر

ان مطبوعددات مؤبّفددداشددته چنددان در تدداریب  کرمانشدداه

 نشدده اسدا. توبّدکرمانشاهی گم شده که گویی هرگا م

که شهروندان کرمانشداهی میهنگا (212: 1332)شیریان، 

کده شند و یا زمانینوآب گوارای آشامیدنی شهری را می

لع نباشند این شاید مطّ ،کننداز اتوبو  شهری استفاده می

دو خدما بارگ اجتماعی امروز شهر کرمانشداه، نتیةدة 

بدرای  بدارگ اسدا. های این انساندرج ماا ت و تال 

، بررسدی کرمانشداهی بده اسدناد اداری تداری ی ارزشدمنداین نشدریة  ةاباندن نور به دهلیا تاریک دربارت

 اسا.پرداخته شده همصاحبه با مدیر این نشری و «آریا» ةهای روزنامتمامی شماره

و  فرهنددگ ةادار بدده 11/11/1321 خمددورّ 6216 ةشددمار ةنامدد طددی فرهنددگ وزارت انطباعددات ةادار 

 عدابی شدورای 1321 مداه دی ومس بمصوّ مطبوعات قانون موجبه ب» :داشته اعالم کرمانشاه فرمانداری

 3113 ةشناسدنام ةشدمار دارای یانمحمد علیمحمد مهند  آقای نامه را ب« آریا» ةامتیاز روزنام ،فرهنگ

 و سردبیری مدیریه ب اقتصادی - اجتماعی - علمی با رو  که اسا نموده تصویب از کرمانشاه صادره

 «اسا.شده  داده اطاّلع وسیله بدین مراتب .و منتشر نماید چاپ خود در شهر کرمانشاه

 وزیر فرهنگ

 [13] 11/11/21 خمورّ 6216/11131 شمارة

 ر رافدو ةنامد (2/13: 1311)روستایی،  دکتر بیانی - مستظرفه و صنایع انطباعات ک ّ ةادار رئی 

 در حدابی و ایدن مدورآ دسدا هبد «ایران یملّ اسناد سازمان» اسناد میکروفیلم در بایگانیپ  از جستةو 

 و تنها مرحوم اندنکرده ایاشاره« آریا» عنوان خود به در تأبیفات کرمانشاهی نامؤبّفاز  یک هیچ بود که

 .دکریاد  روزنامه از این که با وی داشتم ایآرا در مصاحبهجواد گیتی محمد

 سیادهم ةجلس»نویسد: می« آریا» ةنشری فیدر معرّ (133-1/131 :1363) صدر هاشمی محمد مرحوم 

ایدن و نشدر  چاپ را برای دهاان احمدزاده آقای صالحیا فرهنگ عابی شورای شمسی 1313 اسفندماه
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 آریا بده ةامتیاز روزنام نمود. بنابراین در تبریا تصویب []ابتدا آقازاده ابهحبیب آقای سردبیری به روزنامه

در تبریدا منتشدر  روزنامده این از قرار معلوم وبی گردیده انتشار در تبریا تصویب برای احمدزاده مدیری

 )آریدا( در شدهر کرمانشداه ندام همین به []ای روزنامه شمسی 1321 در سال آنکه دبی  . بهاسا نگردیده

 31 و شدمارة اسدا ( انتشار یافتدهیانمحمد علیمحمد )مهند  و سردبیری و مدیری امتیازی صاحب به

 یدک روی 1326خدرداد  بیسدتم چهارشدنبه در تاریب ،اسا در دسا طور نمونهه فعالً ب که آن اول سال

ر انتشدار مادرّ تآریدا در تبریدا در مددّ [ة]روزنامد رساند کهمی و همین اسا منتشر گردیده بارگ ورر

 .«اسا امتیاز کرده واسادرخ و دیگری بغو شده امتیاز آن و بنابراین نیافته

 نشدر آگهدی ةدر زمین اجتماعی و رو  ا نوعآریا بة روزنام»نویسد: می طباطبایی یصدر محمد سیّد 

 انتشار یافتده شاهدر کرمان انتشار ماهانه با فاصلة 1326 در سال نکونام محمدو  کاشفی محمد سردبیری به

 کدرده فیشیراز معرّشهر  در ولئو مدیرمس صاتمش ّ را با همین ایروزنامه ،صفحه در همینوی .« اسا

ملّی ایران اسا که باید  ةکتاب ان ةو مأخذ ایشان همان کتاب منتشر شدکه منبع اسا. در حابی اشتباه که

حسدین دکتر منبع قاب  اعتمادی برای پژوهشگران باشد.  اسا ستهنتوان امّا ؛ا با یی برخوردار باشداز دقّ

 کده دانسدته طدر یب با موضع 1321 ماه را دی« آریا» ةروزنام ةشمار بینانتشار اوّ (21: 1336) ابوترابیان

حاشدیه بده  گدویی .اسا شده منتشر در کرمانشاه دو شماره ایهفته و بوده دوبتی هاینشر آگهی صّم ت

ملّدی ایدران  ةهای موجود در کتاب انتمامی ندارد. فهرسا روزنامه« آریا» مهمّ ةراندن غیر عمدی روزنام

 ( را به شدهر شدیراز نسدبا داده1321بهمن  3ی درج ن ستین شمارة )این نشریه را با همان شناسنامه و حتّ

انتشدار ایدن  نیا مح ّ( 12: 1311) مسعود برزین(. 2/11: 1363)خداپرسا،  ا نداردکه اصالً صحّ اسا

ة مةلّد»که مأخدذ خدود را در حابی ؛صات اصلی به شهر شیراز منسوب دانسته اسانشریه را با همان مش ّ

 فی کرده اسا.معرّ« مطبوعات معاصر ةملّی و چهر ةایران، کتاب انمطابعات انگلیسی  ةسسّؤم

با همدان مددیر، « آریا»نام  وآورده ود فهرسا نشریاتی را در کتاب خ (13-13: 1332) ماجد صفری 

در کتداب تداریب که صحیح نیسدا. اسا آورده  1326دو بار تکرار شده و در یک مرحله انتشار آن را 

جاء مطبوعات فدار  « آریا»ةمطبوعه منتشرشده نشری شار اینتها سال پ  ازانمطبوعات فار  نیا که ده

 ای شیرازی معرفی شده اسا.نشریه ،ات فار  این عنوانآمده و حتی در ویکی پدیای نشری

آریدا  در معرفدی فدراوان اشدتباه اتاطاّلعد و درج کرمانشداهی مهدم ةروزنامد این سپردن فراموشیه ب 

 ةروزنامد وضدعیا بررسدی بده رحلهم در این بیشتری شد تا با تعمق موجب غیرکرمانشاهی نامؤبّف توسط
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یان، چهدار مداه محمد. تال  و زمان زیادی گذشا تا بعد از تما  تلفنی با مهند  شود داختهپر« آریا»

کاشدفی مددیر  محمدددریغ فرزندان ارجمند مرحدوم های بیدر انتظار مالقات با ایشان باشم. با مساعدت

. کدردم اقددام آریدا ةروزنامد هدایمةموعدة شدماره مطابعدةو  مصداحبه انةام برای« مهرداد»مهم  ةروزنام

 بدیناوّ .ادامده یافدا( 1321 بهمدن 12 شدنبه)سه سدوم سدال اول ةانتشار تا شمار از ابتدای امهروزن بررسی

در  کاشدفی محمدد و مددیر داخلدی یانمحمدد علیمحمد مهند  امتیازیصاحب به« آریا» ةنشری ةشمار

 منتشر شده در کرمانشاهو  چاپ تفضلی خانةدر چاپ و صفحهدر د شمسی 1321 بهمن 3 روز چهارشنبه

 بهدای .شدودمنتشر می« و چهارشنبه یکشنبه» در روزهای دو شماره ایعةابتاً هفته که داشته و اعالم اسا

بدا  شدهری ةسربازخان پشا کرمانشاه تفضلی ةخانچاپ ةادار و جای ریال 111 سال در یک آن اشتراک

 ةنشدری اول ةدر شدمار سدردبیردرستون س ن  «یانمحمد علیمحمد مهند ». اسا دهش درج 312 تلفن

 : ن خود اظهارداشته اسابه م اطبا، آریا 

 آمیدا مبدادرتاعتراض ایماابده با نوشدتن امدیدهشما را در خطر می منافع هر وقا تمدّ در این ..». 

 درج بده ایراد و اشکابی بدون همیشه که متشکرم خیلی جراید کرمانشاه از مدیران مورد در این ،ورزیده

 آریداة روزنامد کده بنویسدیم کرمانشداهی صددای انعکدا  ندامه بد خدواهیماند... ما مینمودهمی اقدام آن

 .« اسا ایران مردم همة صدای انعکا 

و  بهداشدا ةتوسدع - عمدومی ثروت سطح با  بردن یبرا رو  بهترین دادن خود را نشان مرام آریا 

 .«اسا غرب هایشهرستان و آبادی فرهنگ

در » :اسددا آورده ایماابدده و طددی هآمددد دوم ابملدد بین از جنددگ تفسددیر و اخبدداری شددماره در ایددن 

 خدود مانندد اسدتاد مهندد  مادام عدابی و پروفسورهای استادانباید  ، کرمانشاهپانادهم مةل  انت ابات

 «بفرستند. مةل  را به و استاد رشید یاسمی ، استاد دکتر سنةابیزنگنه

در  کده آمدده در کرمانشداه دانشدگاه خبر تأسی  1321تیر  26 روز شنبه ام این نشریه،سی ةشماردر  

 21 یعندی 1311 تدا سدال مهدمامدر  ایدن) .اسا قرار گرفته ملی شورای مةل  فرهنگی سیونیدستور کم

 ظهور نرسید.( ةمنص بعد به سال

اسدا:  هکدردمنتشدر  خبدر جداببی آریدا ةروزنام (،1321تیر  11 روز پنةشنبه دوم سال) 23 ةدر شمار 

 روزنامده ایدن های. شمارهاسا شده ضبط فیلم تایما در چند حلاه روزنامة سال پنةاه و صد هایشماره»

« د بنددنیتدبم کدوركک» کمپدانی بوسدیله شدده ضدبط میکدروفیلم بر روی 1311 تا سال 1131 از سال که
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هداار و  32تاریبداً برابدر  فیلم طول و مةموع شده ترکوچکبرابر  11 آن هر صفحة که پذیرفته صورت

 در قدرن 1131و  1136و  1131 هدایسدال بده مربدوط تنها فاقد چند شدماره همةموع . اینپانصد پا اسا

   «.اسا میالدی هیةدهم

 ه صدورتبد درمدواردی هفتده هدر و چهارشنبه با تغییر روز انتشار از یکشنبه دوم از سال آریا ةروزنام 

 ة. در شدماراسا شدهمنتشر  شنبهو یا پنة و چهارشنبه شنبهیا سه دوشنبه بار در روزهای 2 ایهفته نامرتب

 معینددی خددان حسددن تددرحیم مرحددوم خبددر مةلدد  ،1321 اردیبهشددا 6 روز دوشددنبه ،دوم سددال 11

انتشار خود  ةدر دور مطبوعه . ایناسا دهش درج و ارزشمند کرمانشاه تاری ی ةتکی ( بانیابملک)معاون

 چداپ م صدو  ه آن رامنتشدر در اکثدر تأبیفدات امّدا اسدا؛رو بدودههروب آگهی درج میاان با کمترین

 چندین سداخا مشد ص پدژوه  ایندر  این نشریه نسب ةیّکلّ بررسی اند.کرده معرفی دوبتی هایآگهی

 اسدا دهرسی چاپه ب نیا معتبری هایبادر کت که ادعا را این آن ولئمدیرمس وندارد  صحا دیدگاهی

 []تدرحیم رتدذکّ مةلد  ةاعالمی 1326اسفند  2 یکشنبه مورخ آریا ةکند. در روزناممی تکذیب تبه شدّ

 از طددر  کدده رسددیده اپه چددبدد« مددرد امددروز» ةروزنامدد و مدددیر نگددار معددرو هروزنامدد ،مسددعودمحمد

 .اسا برگاار شده شاپور در دبیرستان کرمانشاهی نگارانروزنامه

 شدهر کرمانشداه اتوبوسدرانی خطدوط پیشنهاد تأسی  روزنامهاین مدیر  هایاابیّفعّ تریناز مهم کیی 

 و تااضدای دانسدته شدده را منسدوخ راندیو درشکه عنوان 1326مرداد  1 یکشنبه روز ةشماردر  که اسا

 ،کدرده اسداپیشدنهاد ایدن ماابده  در یانمحمد . مهند اسارا مطرح کرده  اتوبوسرانی سازمان تشکی 

 را بده خریدد سدهام او اوبویّد کوچدک با سهام شرکتی درشکه صاحبان از ضرر و زیان جلوگیری برای

 و از جشدن کدرده روها را نیا مطدرحپیاده پیشنهاد آسفابا ماابه در همینمحمدیان  دهد. اختصا  آنان

 را شدهری 1326سدال  کرمانشداهكاین روزنامه نگدار،  .اسا ر خبر دادهدر شه اتوبوسرانی خطوط برقراری

ایدن روزنامده  کاشدفی سدردبیر محمدد. اسا خوانده با فاضالب م لوط آشامیدنی با آب، ، خرابهکثیف

 دوبدا 1321 مورخ ةنام تصویب به اعتراض مث  اسا؛ مهمّی داشته اجتماعی د سیاسی هایگیریموضع

گدوی مدن بدا مهندد  و  گفدا اند.شدده مندع از انتشدار مطبوعدات کده دوبدا کارمنددان به یر راجعهژ

 13 روز سدال قبد  روشدن سداخا. 61را از ی از تاریب توسعه شهری کرمانشداهاهمّیّتیان ب   پر محمد

 ةخانددر چداپ آریدا ةروزنامد مسدئولمدیر  یانمحمد علیمحمد مهند  با ایمصاحبه 1313اردیبهشا 

 در .دنیدا آمدده بد چندانی ةاز محلّد ابکتدابمعین در کوچه شمسی 1231 او در سال .گرفا انةام کاشفی
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را در  عدابی ةدور 1313تدا  1311 از سدال .داد خود را ادامده و تحصیالت رفا خانهمکتب به 1313 سال

 در ایدران معدادن تعطیلی به توجّهرسانید. با  پایانه ب معدن مهندسی ةرشتدر  تهران دانشگاه یفنّ ةدانشکد

 .بددهم ماانة کاری شهر کرمانشاه برای تا بتوانم آوردم روی نگاریروزنامه به»گوید: ها میسال آن طی

 فادط زمان در آن .شهر بود آب یکشبوبه من از کارهای . یکیگرفتم آریا نامه را ب امتیاز روزنامه سپ 

وارد  کندگاز هنگ خدود  با هایندهتةهیاات آن را  نمازی محمد کهداشا کشیبوبه شهر شیراز آب

 مددیرعام  زنگنده مهندد  زمدان در آن .سداخا نیا )بیمارستانی( ایخانهاو در شیراز مریضکرده بود. 

 .خواستم کمک کرمانشاه آب کشیبوبه ةو از او دربار داشتم مالقاتی انبا ایش .کشور بود ةبرنام سازمان

شدما بدا  .آورنددرا درمدی ، چشدممرا بگدویم مطلب اگر این ؛شده کشیشیراز بوبه فاط !: فالنیاو گفا

از  ییکد عضدو ،در مةلد  قبادیدان مرحدوم .ب واهندد هدا از مدنتدا آن کدن مالقدات کرمانشداه وکالی

 مدن امّدا ؛ب دواهم چیای خودم تا برای خواسا من وی از .داد کمک قول منه ب نیاها بود او فراکسیون

 کدار را انةدام ایدن شددیم موفق با خره «.کنم اقدام شهر کرمانشاه آب کشیبوبه تا برای امآمده»: گفتم

 بدا سدرتی  راندیاتوبدو  سازمان . در مورد تأسی شدم اهکرمانش آب ةمدیر عضو هیئامن نیا  .بدهیم

پیشنهاد  ةدربار یانمحمد مهند  «.نیا صحبا کردم شهر بود شهربانی سرکالنتر و رئی  که ،دوبتشاهی

ابتددا  .کدردم را تأسدی  صنعتی بعد هنرستان .شاپور بودم دبیرستان مدیر من»گوید: می هنرستان تأسی 

نفدر از  23شدود. مدا بدا  تأسی  د در کرمانشاهشتنگذادایر کنند و نمی را در همدان ستند هنرستانخوامی

 سداختیم وسدایلی نفا شرکا هایپارهاز آهنه انداخت راهه را ب هنرستان نفا شرکا کارگران فرزندان

. مکدرد بینیرا پی  نفا صنعا شدن ملی نوشتم وآریا  ةدر روزنام ایماابه .ببینند تعلیم آموزانتا دان 

او  .کدردممی مشداوره مهدرداد[ ةروزنامد مسدئول ]مدیر کاشفی محمد با مرحوم امور روزنامه ةهمدر  من

 بدود آقدای یکدی  رجَو خَد خد . روزنامده دَنداشدتم سیاسی اتاطاّلع من .بود ایو فهمیده عاق  انسان

 مدورددر  نامؤبّفد نظر برخدی در مورد اظهار ابیؤس به در پاسب یانمحمد بود. مهند  مرد امینی کاشفی

 گوید:میا  های دوبتی در روزنامهاختصا  آگهی

 ،دادم انةام کهیمهمّ بینیپی . کنممی کامالً تکذیب« دوبتی آگهی چاپ»را به  روزنامهاختصا  » 

 «بود. و انگلی  ایران فان بغو شرکا

 مندع را از انتشدار روزنامده کارمنددان کده مطبوعدات قدانونی ة یح علا به 1321 آریا بعدها در سال 

« مهدرداد» ةروزنامد از تأسی  بعدها پ  پرداخا. امور فرهنگی به آن مسئولشد و مدیر تعطی  ،کردمی
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ای تنهفعّابیّا برای مردم شهر، تندی  نیمد. به پا  یک عمر تال  و آور روی نگاریروزنامه به دوباره

 گذاری و برپا شده اسا.نام وی ناماز او در مةتمعی که تأسی  کرد اکنون به

های این انسان بارگ برای شدهر . تال نداکرمانشاه خوانده« پدرآب»را  برخی مهند  احمد زنگنه 

وجده قدانونی و  باید مناسبات تداری ی و امّا ؛کشی آب کرمانشاه انکارناپذیر اساه بوبه، به ویژکرمانشاه

در خوانددن مهندد  زنگنده « پددرآب»ن به قرارداد. معتادا توجّهشاه را مورد آب کرمان کشیبوبهتاریب 

 دیگدر ینؤبّفدمدو  « 6 ةصدفح 1331اردیبهشدا  1ارشنبه دچهد اول ةاردسال اول ، شمد« نادحال» نامةهفته

ی و یوی تحصدیالت ابتددا شدد. توبّدددر کرمانشداه م 1231در سدال مهند  احمد زنگنه  »... :نویسندمی

متوسطه را در موطن خود به پایان رساند . برای ادامده تحصدی  او را بده بیدروت فرسدتادند . او سدپ  بده 

وفدق بده اخدذ مددرک برر درجه مهندسی گرفا و در بندن م ةپاری  رفا و در دانشگاه توبوز در رشت

به ماام  هابه ایران بازگشا و دانشیار دانشکده فنی شد و بعد 1316دکترای ابکترونیک گردید .در سال 

پددر آب به عنوان مثال او را بده درسدتی ... ای به شهر کرمانشاه نمودهمات ارزندهخد ..استادی هم رسید.

ی قب  از تهدران انةدام حتّ ،آب کرمانشاه کشیهبوباند چراکه با هما این فاید سعید باب داده کرمانشاه

بده سابه بدوده  26 که در حابی 1316وی سال  ،که در سرگذشا مهند  زنگنه آمدههمچنان «.شده بود

شده باشدد  کشیبوبهدر صورتی که بپذیریم آب کرمانشاه قب  از شهر تهران  مراجعا کرده اسا.ایران 

آب  ةگونه که در تاری چدهمانتهران مطاباا نماید.  کشیبوبه باید سال مراجعا ایشان به ایران با آب

کشدی آب شدرب هدای بوبدهطرح احددا  شدبکه 1311بار در سال  ستینکشی کشورآمده اسا، نبوبه

بدین سدازمان اوّ شدد. کشدیوبهدبدد درجنددبی مشدهد و ادان،دشهرهای ایران بررسی و ب شی از شهرهای آب

بهدره  بدا احددا  و1312بوبه بیرجند بود که در سال  آب ةمستا  خیریرسانی شهری در ایران بنگاه آب

 آغداز را خدود فعّابیّدا آب، ةمین کننددأقنات تد کیلومتر و یک منبع و 3 برداری یک رشته بوبه به طول

 های ناشدی از نوشدیدن آب آبدوده،اریو همچنین شیوع بیم تهران شهر جمعیّاافاون افاای  روز کرد.

شددند کده تنهدا راه برطدر  کدردن  توجّدهبده بعدد م 1311 انداخا و از سال اندیشیرهو ن را به چائمس

 1316در سدال  شدهر و جلدوگیری از اتدال  آن اسدا. یآب مصدرف کشدیبوبده مشکالت آب تهدران،

بیلاان » عملیات احدا  مةرای رودخانه کرج به تهران آغاز شد و عملیات اجرایی این طرح از روستای

ن مسدیر را یدکیلدومتر از ا 21 اه طدول کشدید.دمد 1 ردکیلومتد 13 ولده طددران بدته «بادجمشیدآ» تا «کرج

 سدال در داشدا. اندواع آبدودگی را دربدر رفدا واین آب در مسیر هرز مدی امّا ؛کشی کرده بودندکانال
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در ایدن  این شهراجرا شدد. جمعیّا نفر هاار 311 جمعیّاآب تهران براسا   کشیبوبهطرح اول  1331

 ةباشدد. مادا ت روزنامداز نگاه به خدمات مهندد  زنگنده  این ماوبهتوانسته جاء میت کرمانشاه نصور

 هدایتواندد بده سدالمدیشمسی به بعد نوشته شده اسا و ن 1326های یان سالمحمدتوسط مهند   آریا

ران ورود مهندد  زنگنده بده ایدپدی  از  کده ده سدال ربط یابد ،شد شهرتهران آغاز کشیبوبه که 1316

 11هنوز  1316در سال  مهند  زنگنهباشد  1236ایشان  توبّداگرسال « نادحال» ةنشری بنا به نوشتة .اسا

را به بعدد  1331مگر آنکه سال  ؛توانسته پدر آب کرمانشاه باب گیردمیاین سن نداشته اسا که با  سال

 .  ای برای کرمانشاه و کشور انةام داده اسابپذیریم که وی خدمات شایسته

از »اسدا:  نوشدته ،1326خدرداد  11سال اول روز یکشنبه  ، اهشرین 36 ةشمارمهند  محمدیان در  

 ةیدک برنامد خواهدد کده ازمدیدر ادامده « هران برای کرمانشاه استفاده شدود.ت کشیبوبهطرح سهام آب 

بده مهندد   وی ةی برای ایةاد شرکا سهامی آب کرمانشاه استفاده شود. مراجعدط بانک ملّتوسّ قرضه

تحلی  این موضدوع بده برای  .گرددمیبر 1331زنگنه مدیر عام  وقا سازمان برنامه کشور به سال های 

مراجعده کدردم. ایدن سدند مربدوط بده صدورت  امآوردهدسدا ه بدسندی که از روزنامده رسدمی کشدور 

در کده  هفدهم مةل  شورای ملّی اسا ةسال هشتم دور 2231 ةمذاکرات مةل  شورای ملّی به شمار

« ندادعلی کریمدی» دسدتور و بده شدرح سد نان پدی  از بیان شددهشمسی  1331دی ماه  6شنبه تاریب سه

 کشدیبوبهبه آب أ. وی در این س نان، به مساسانشاه در مةل  شورای ملّی پرداختهمردم کرما ةنمایند

عمرانی اسا که دوبا  خواستم عرض کنم راجع به این آبادی ومی...» گوید:میپردازد و میکرمانشاه 

ه در بعضدی ناداط اببتّد سدازمان برنامده. ون همکاری ایران وآمریکا به وسدیلةشروع کرده به وسیلة کمیسی

مهندد  زنگنده مددیر عامد   کدهبدا این فرامو  شده فانه کرمانشاهوبی متأسّ ؛کشور یک اصالحاتی شده

صدحیح ابعملدی هسدتند و از وقتدی کده  و بسیار مدرد ایشان هم کرمانشاهی هستند و سازمان برنامه هستند

تدا  وبی ایشان از تدر  اینکده بگویندد ،ب   اساه اند اوضاع برنامه کامالً رضایامتصدی این کار شد

ای راجع بده ی نکرده اسا. یک معاملهتوجّههیچ  اسا راجع به کرمانشاه)درباره کرمانشاه( تبعیض شده

 اسدا. ایدن معاملده معدور ماندده یم؛ بوبه )آب( بگیریمها نفا بدهآب کرمانشاه شده اسا که به آبمان

را راه  کشدیبوبدهکدار  اند واری ایران و آمریکا پول قرض کردهتهران از کمیسیون همک کشیبوبهبرای 

سدوزند و عدذاب میآبی کرمانشاه که مردم حایاتاً در بی کشیبوبهبنده استدعا دارم راجع به  اند.انداخته

را خاتمده بدهندد. امسدال  کشدیبوبدهیعنی از کمیسیون پول قدرض کنندد و کدار  د.ی بشوتوجّهکشند می
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رفتند از کدامیونی میرفتند. میمردم برای گرفتن آب زیر کامیون  ةشمسی( در کرمانشاه زن و بچ1331ّ)

و اندد شدهمیاند و به رفتهمیاثر ازدحام و تشنگی و فشار زیر کامیون در  .که حام  آب بود آب بگیرند

علدی  محمددپیشنهاد مهند  از دقیق  یصورتاین س نان « نهایا درجه بهشان س ا گذشته اسا. هااین

مدذاکرات بده و خواندده را روزنامده کرمانشاه ماا ت این  ةشاید نمایند .اساآریا  یان در روزنامةمحمد

بدرای آب یان حمدمابر درخواسا آقای در برزیرا مهند  زنگنه  اسا کرده توجّه با خود مدیر روزنامه

 )مدیر عام  سدازمان برنامده( ب واهندد تدا دهد که نمایندگان کرمانشاه از اومیبه وی پیشنهاد کرمانشاه، 

 ریبتدا. در ب   س نان معتاد به پدر آب بودن مهند  زنگنده آب کرمانشاه اقدام شود کشیبوبه برای

و بایدد  اسداداری تفداوت معنداکده ا اسد آمددهسال اختال   21اق  با حدّ دقیای نیامده و شرح ماجرا

 ؛درسدا اسدا ارسیّ برای گرفتن آب از تانکر هایداستان مربوط به کشته شدن کرمانشاه تصحیح شود.

خان کریمدی نادعلی در س ناناسا که  1331سال این موضوع مربوط به بلکه  1316های در سال نه امّا

 کندد.مدیتأیید  نیا آریا را ةو س نان مدیر روزنامکرمانشاه در مةل  هفدهم شورای ملّی آمده  ةنمایند

ا سدال هفد شصدا و آریا ةه و کمک به توسعه باشند. روزنامتوانند پایگاه قدرتمند اندیشمیمطبوعات 

نةات مدردم  نشیند ومیای نپتا گرفتن نتیةه از  ای،و توسعه نگاری تحایایپی  با روشی مشابه روزنامه

زنگنده در بده  احمددمهند   ةهمه جانبهمکاری  .کندخود ثبا می نامةکار ردار های مرگبرا از بیماری

بدار در  رهاندد تدا بدرای ن سدتینمدیضعیتی نامطلوب کرمانشاه را از و ،ایثمر رسیدن این ساختار توسعه

نگاری گرچده نتیةه دهد. این نوع روزنامده خردمندانهروزنامه،  ةاز طریق رسان کرمانشاه یک کار جمعی

ممکدن  ،از نظر نتیةه امّا ؛دهداختصا  می خودزمان زیادی را به  ،زحما و طاقا فرساساو  خطرپر 

   دسا نیاید.هبتال  طی چند دهه  های دیگر،اسا از راه

 )منبع: سایت ملّیون( 1661مهندس احمد زنگنه مدیرعامل سازمان برنامه سال 
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اول روزنامة رسمی کشور که سخنان پیش از دستور نادعلی کریمی نماینده کرمانشاه در آن به چاپ  صفحة

 شمسی(1661دی ماه  2، سه شنبه 3322شماره رسیده است )
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ة هفدهم مجلس شورای ملّی روزسه بخشی از سخنان پیش از دستور نادعلی کریمی نماینده کرمانشاه در دور

شماره  کشی آب شهر کرمانشاه )منبع: روزنامه رسمی کشور، سال هشتم،شمسی دربارة لوله1661دی ماه  3شنبه 

 شمسی(1661دی ماه  2، سه شنبه 3322
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  معّرفی کتاب

 *اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان ةگزید

 **الهام بادینلو

 رسانیالعاط  ارشد کتابداری و کارشناس

ین شاه از سوی مظفرالد  4821مرداد  41فرمان مشروطیت در تاریخ 

ین ترتیب عصر نوینی در تاریخ ایرران ششروده اقاجار امضا شد و به 

رمران امضرای ف رهراورد نن ایاراد ما رو برود  تررینشد که مهر 

هرا و رویردادهایی مشروطیت از نناایی نشأت شرفت کره کوشر 

ین شاه قاجار برای تبدیل حکومرت اسرتبدادی مظفرالد  ةکه در دور

تشرکیل ما رو  منارر بره در نهایت به حکومت مشروطه رخ داد و

 تصویب اولین قانون اساسی ایران ششت  ی وشورای م  

همتایی شامل بی  از دوازده می یرون ما و با در اختیار داشتن نرشیو بی ةرکز اسناد کتابخانبخ  م 

ما و سرنا  تنهرا مرکرز  نری اسرناد  ةی و هفت دورما و شورای م   ةدور 81برگ از اسناد مربوط به 

دوار مخت ر  نره در امقن  ةالت قو   سیر تصویب قوانین و تحو شذاریقانونفِ تاریخ پارلمانی کشور  معر 

هرای  رض از تعامالت مردم با نمایندشان خوی  است کره بره لحراژ پشوه و روایتگری صادق و بی

  شودشناختی و تحقیقات اجتماعی بسیار مه  و ارزنده محسوب میجامعه

                                                           
تهرران  کتابخانره  مروزه و مرکرز  به کوش  رضا نذری شهرضرایی   کرمانشاهان شزیدة اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و  *

 .4821شورای اسالمی   اسناد ما و

 Elham.badinloo@gmail.com رایانامه   **
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ها  مرهناها  وقر ها  اسناد مالی  قبالرهها  قراردادها  امتیازنامه  فرمانهانامه براین اسناد مشتمل است  

هرا  ها  لروای،  طر ها  عرایض و شکایات مردمی  اسناد انتخابات  اسناد و مدارک کمیسریوناعتبارنامه

ها  نوارهرای ری ری های تاریخی و نقشهها  نلبومسان  عکواسناد حسابداری  قوانین  اسناد ما و مؤس 

نماینردشان  ةنشرریات  پرونرد ةهرا  بریردهای دیایتالی ننی و فایلمشرو  مذاکرات ما و شورای م  

 .است    ی و سنا وماالو م  

ان برازخوانی شرده سرتان و کرمانشراهدسند مربوط به مناطق کر 812 انتشار یافته  بالغ برة ماموع در 

هرا و مرکز اسناد ما و موجود است  اسناد حاضر شامل مکاتبرات اداری دسرتگاه ةاست که در ماموع

های سیاسی و صنفی فعرال در نن ها  شروههای رجال  شخصیتو نامهمقامات دولت با ما و  عرایض 

 مناطق با ما و است 

ای و ایالتری نتوانسرتند در پیردایی کردستان و کرمانشاهان به دلیل برخورداری از یک بافرت عشریره 

ایرن  در شیری و پیروزی مشروطیت حضروریبه همین دلیل در ابتدای شکل ؛مشروطیت نقشی ایفا کنند

اش ا از بافرت ایالتری تروابعیا شهر کرمانشاه بعد از پیرروزی انقرالب مشرروطیت مارز ام  ؛صه نداشتندعر

 خواهان مبارزه کند ربایاان در تحکی  و تثبیت مشروطهسعی نمود پا به پای تهران و نذ

 ةننرد کردسرتان و کرمانشراهان در دوریرک از منراطق ایرران هماشاید بره اسرتثنای نذربایاران  هری  

هرای هرای عمیرق سیاسری  اقتصرادی  اجتمراعی ناشری از جنرگمشروطیت دچار هرج و مرج و بحرران

های میان نیروهای خارجی برا یکردیگر  قح ری و شرسرنگی   رارت و داخ ی  تهاج  خارجی و جنگ

کردستان و کرمانشاهان یکری از  4833تا  4831 هایسالطی ی نشده باشد  مح   شرار و سرکشانطغیان ا

 ها از سوی دیگر بود ها و انگ یسیو روس سویکها از های فرعی جنگ بین عثمانیجبهه

  تردوین شودمیخت   4831شروع و به اوایل بهمن  ق 4882لحاژ زمانی از دوم ذیقعده این اسناد به  

این اسناد به ترتیب تاریخی و شروع اسناد چهرار مراه بعرد از سرقوط محمردع ی شراه و پایران نن  ةو ارائ

 مصادف با پادشاهی رضاشاه و سقوط س  نت قاجاریه است 

فضای مشروطیت  رب کشور است  مشرکالتی چرون  ةکنندی بیانتا حد  منتشر شده در کتاب اسناد 

شیرری نن است  عردم شرکل ةار نمونتا  اارةالت مالعدم ثبات امنیتی که تااوزات ایالت به شهرها و به 

 انقرالب مشرروطیت ماننرد عدلیره  نظمیره  مالیره و خارجره کره  هرایی حکرومتی برا خواسرتهرادستگاه

هرای عثمرانی بررای بره هر  فقدان و ناکارنمدی نن ارائه شده است  دخالت ةدی دربارهای متعد عریضه

ی که بین ایالت و یا متنفذین بررای ب مح  های مخر زدن اوضاع سیاسی کردستان و کرمانشاهان  رقابت
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 رب بره وجرود  ةوله برای من قالتی که طغیان ساالرالد شرفت  معضمی به دست نوردن قدرت صورت

 رارت داشرتند   ةااوزات برخی ایالت که تنها انگیزخواهان مستبدین  تنورده بود  رقابت بین مشروطه

ها به دولرت بررای احقراق های برنمده از انقالب مشروطیت با ارسال عریضهها و شروهتالشی که انامن

نهاد نوپایی چرون ما رو بررای  تر تالشدادند و از همه مه امان دادن اوضاع صورت میحق و سر و س

  های این ماموعه استو فصل و پاسخگویی به تمام این مشکالت از ویششی حل 

هرایی کره مرات و عریضرهدهد که ما و همیشه سعی نموده کره پاسرخگوی تظ  این اسناد نشان می 

لرذا اسرناد حاضرر  ؛داده اسرتهای اجرایی را مورد بازخواست قرار مریهشده  باشد و دستگافرستاده می

 تأسیو ما و را ه  شیری و عم کرد نهاد تازهعالوه بر بیان اوضاع سیاسی  اجتماعی  اقتصادی  شکل

  کشدمیتا حدودی به تصویر 

ا سرت ام رنثار فراوانی در خصوص انقالب مشروطیت و اسناد و مدارک مربوط به نن نگاشته شرده ا 

در انقالب و وقایع مشروطیت را نشان دهد   هااستاناسنادی از نق   ةکه به طور خاص به مقول به نثاری

 چندان پرداخته نشده است 

 اسناد این کتاب در دو بخش جدا شده است:

 یدوم و سوم مجلس شورای ملّ ةفهرست اسناد دور بخش اول:
تررین به ترتیب زمان در این بخ  نمده است که از مهر  قمری اسنادی 4881تا شعبان  4882 ةاز ذیقعد

 توان به موارد زیر اشاره کرد اسناد مربوط به کرمانشاهان می

 کرمانشاه و مشکالت مربوط به تأمین بودجه های جاری نظمیةشزارش هزینه -

 اهکرمانش ط نظمیةوزارت داخ ه به ما و در خصوص عدم دریافت وجه نقد از زوار توس  نامة -

 ت کارشران کرمانشاهی به ما و در خصوص تأمین حاک  کرمانشاهعریضة هیأ -

 هن  الس فخی هی از ما و نسبت به تعد یات   خداداد خان کرمانشاتظ   -

 الممالک سناابی به ما و در خصوص اوضاع امنیتی کرمانشاهصمصام ةنام -

 ظمیهکرمانشاه از ما و برای برقراری مواجب ن ةدرخواست نظمی -

  کارشران و رنابران به ما و برای تعیین حاک  برای کرمانشاه هیأت نامة -

 یچهارم و پنجم مجلس شورای ملّ فهرست اسناد دورة بخش دوم:

 اجماعیون کرمانشاه به انتخابات ما و هیأتاعتراض  -

 از اهالی کرمانشاه از انتخابات ما و ایهعد شکایت  -
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 ای از اهالی کرمانشاه از انتخابات ما ودفاع ع ما و عده -

 های انتخابات کرمانشاهدرخواست ما و از وزارت پست و ت گراف برای دریافت شزارش -

 نمده است  ترنساندر انتهای کتاب نیز تصاویر اسناد و نمایه به منظور دستیابی 

یت در والیرات ایرران  شیرری انقرالب مشرروطشرکل ها و تحقیقات دربرارةبه کمبود بررسی توج هبا  

ت بسریاری برخروردار ی الت مشروطیت در مناطق مذکور از اهم انتشار این ماموعه اسناد در بررسی تحو 

 است 

رضا نذری شهرضایی  اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان شزیدةنویسندة کتاب  

  یل م کریرن تارارت خ ینخسرت  در ن راز راهایرن شرر  اسرت  هرای ایشران بره عناوین پرشوه  است 

ت ترا یرفعال یسوم از ابتدا یروین  یصان مهاجر نلمانران و متخص یدولت ا  مصاحبه با رهبر حزب جنگل
 یران به جمهروریدولت ا یأت اعزامیه  سوم یرویرهبر ن یل م کیماموع مقاالت خ   4888مرداد  82

  ش 4812تا  4821سال  کا ازیران و نمریاسناد روابط ا  یالدیم 4343اان ینذربا

 

 *گالریژان

 **صدیقه رضایی

 ارشد زبان و ادبیات عربیکارشناس

ی با تخ  ر  ثابرت ع ی لیموئنقای شالریشان عنوان کتابی است از 

ترانره در  443ب مشتمل برر   این کتا4841کرمانشاهی متول د سال 

بیتی با شوی  زیبرای کرمانشراهی اسرت  چرال اول ایرن قالب دو

برا مقد مرة دکترر  4822و چال دوم در سرال  4828سال کتاب در 

هرای ایرن الد ین کزازی صورت شرفته اسرت  از ویششریجاللرمی

ها به زبان فارسی س یو در ذیل هر ترانه اسرت  ها توضی، ننترانه

از نقررای  کترراب نداشررتن فهرسررت عنرراوین برررای اشررعار اسررت  

 است اشعاری که شاعر خود برای هریک نامی معی ن کرده 

                                                           
  4822انتشارات کرمانشاه  چال دوم  کرمانشاه  لیموئی   ع ی(  کصد و ده ترانه بگوی  زیبای کرمانشاهی)ی شالریشان  *

 S_Rezaei86@yahoo.com   رایانامه **
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سرارهای زالل و روان کوهسرتان در فصرل بهرار ها ندمی را به یاد چشمهبیتیشیوایی و روانی این دو 
نشریند  اشرر شود و برر دل مریمانع در ذهن و خیال ندمی جاری میهایی که نرام و بیاندازد  چشمهمی

 خوانند    ز دشتستانی را میهای باباطاهر یا فائکردند که دوبیتیبسیاری شمان میکرمانشاهی نبود  هاةل

های زیبرا  در های لیمویی به ل افت شبن  و برگ شل  همراه با ع ر شلبیتیر عشق در دوپیام نامکر  

دهرد  در نروازش مری مشرام رو  و جران را  سحرشاه یک روز بهاری  برخاسته از ق بی پاک و نسمانی

ندمری را شریفته و زنرد  انسرانی مروج مری های لیمویی ل افت  عشق  دلدادشی  احساسات پراکبیتیدو

اندازد و این بیت سعدی ندمی را به  ب ه می  کند  عشق و ارادت صمیمی و خال  شاعرزده میهیاان

 نورد  را فرایاد می

 هرشز حسد نبردم بر منصبی و جاهی
 

 اال برره ننکرره دارد بررا دلبررری وصررالی 
 

 

شویرد  تنهرا دفترر شرعری کره ترا نخرر یکسرره ی مریین کزازالد جهت نیست که استاد میر جاللبی 

ای دارد  در بری  از بیسرت ترانره بره ه ویرشههای چش  و نگاه توج رخواندم شالریشان بود  ثابت به جاذبه

عقاب کوه قراف  ؛(23د )زمر  (؛33و  22نهو )بر ه (؛438ت  تشبیه چش  به نینه )وص  چش  پرداخته اس

 های ثابت است  های وص  چش  در ترانه( از نمونه84نه )شراب که ؛(13کاسة چینی ) ؛(31)

 تعابیر زیبایی چون 

 لررررزَه وخرررتِ دیررردن تررروتَرررنِ  مررری
 

 دانرر  چرره چیررزی تررو چشرراتهنمرری 
 

(21) 

د میمانَررره مثرررل جرررام برررادَه  چِشرررِ

 ترونَ  بررا ئری چِرر ر و ابررو کرره داری
 

 خَرردا ایاررو چِشرری کَررو را نَررداده 

 بِکررره هرچِرره مِخررای فرریو و افررادَه
 

(22) 

 های ثابت است های دلنشین ترانهاز نمونه

های    های خود تالش بسیار کرده که جز از ل افت و مهر سخن نگوید  رشهبا ننکه ثابت در ترانه 

تواند پنهان کند  زیرا با مردم زندشی کرده و و اندوه ناشی از دوران سخت و ت خ جنگ تحمی ی را نمی

  کشیدة استان کرمانشاه است  نمادهایی چرون خرزانثابت زبان حال مردم رنج با ننها بیگانه نبوده است 

هرای سرر بریرده   نچره (؛48شیری ب بل و حاکمیت کالغ  )شوشه (؛44سرما  زرد شدن برگ درختان )

(؛ برال و 12(؛ هوای دلگیرر )12(؛ خمیدن پشت و سنگینی بار    )11(؛  روب دلگیر )12جگر دریده )
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هرای دلتنگری شراعر ( از نشرانه483تنرگ ) ( و دل28ِتراریکی و ترار ) (؛23(؛ سرما )21و  28پر شکسته )

 است 

 ؛(48) «دما را تروی شرل بروی نمانرده» ؛(44) «سرما فصل و خزان شد دوباره» چون تعابیری همچنین 

 «چررخ ای الکررداری و نرامرد چنری» چون هاییشکایت نیز و( 12) «کشیدن خون در یه ش خانه و شل»

 بره میریرزی زوخراوَه چَنری/ کام  به شردینمی کی تا ف ک» ؛(88) «بود وفابی همیشه ما با ف ک» ؛(48)

 بره ننهرا از انردوه و    بوی که است تعابیری دیگر از( 11) «امشو داره    دل  زننی بزن» ؛(13) «جام 

  رسدمی مشام

 الدّین کزّازی دربارة این کتابمیرجاللدکتر بخشی از مقدّمة 

 هررای بررومی ترانرره برروده اسررت  از ترررین کالبررد شررعری در شرروی ترررین و رواناز دیرزمرران پسررندیده 

های باباطراهر اند یکی ترانههای بومی درپیوسته شدهها که در شوی ترین سرودهترین و پرنوازهبرجسته

سرتوده براد و   تسرتانهرای فرائز دسرتانزن شروریده دشاست  پیر هشیر و فرخنده و میر الوند و دیگر ترانره

فرخنده دلبستگی نقای ع ی لیموئی به فرهنگ بومی کرمانشاه و تالش ارزشمند او در پاسرداری از ایرن 

هرای تررن  ( کره در شوی  پو از )ترانهفرهنگ  بر پایة این تالش و دلبستگی است که این سخنور سخته

هرایی را کره برا شروی  ت  اینرک ترانرهنن سیصد ترانه از هشتاد و پنج شاعر کرمانشاه را شردنورده اس

 هرای شمران  کره ایرن ترانرهنهرد  بریسرناان مریوده است فراپی  رو به دوستان و سخنرکرمانشاهی س

  هایشان روان خواهد شد های کرمانشاهیان جای خواهد شرفت و بر زباننویز در دلجان


